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 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ไดกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติราชการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

ซ่ึงในหมวด 3  มาตรา 9 ไดกําหนดสาระสําคัญไววา กอนท่ีสวนราชการจะดําเนินการภารกิจใด สวนราชการตอง

จัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา (4 ป และรายป) และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตองมีรายละเอียด

ของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีตองใช เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ และตัวชี้วัด

ความสําเร็จ  และตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป  ตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ท่ีสวนราชการกําหนดขึ้น  และจะตองสอดคลองกับสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

 สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2557  มหาวิทยาลัยไดมีการวิเคราะหความสอดคลองของยุทธศาสตรชาติ   

แผนพัฒนาอุดมศึกษา 15 ป (พ.ศ.2551-2565) ฉบับท่ี 2  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ TQF  

เกณฑการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  เกณฑมาตรฐานสากล  และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังไดกําหนดใหคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป  และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับอธิการบดี ภายใตกรอบและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย และใหมีการติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑวิธีการและ

แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ดังน้ัน  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557  ของมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงานมีการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและ

สอดคลองกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีกําหนด  กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงได

จัดทําคูมือการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้น   

เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกคณะ/หนวยงานรวมท้ังผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของไดทราบหลักเกณฑแนวทางและวิธีการ

ประเมินการปฏิบัติราชการ ซ่ึงจะชวยใหมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงานไดเตรียมพรอมในเร่ืองตางๆ ใหครบถวน

และสอดคลองกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 รวมท้ังยังเปนประโยชนสําหรับผูประเมินท่ีจะใชเปนคูมืออางอิงในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงาน ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2557  คณะผูจัดทําหวังวาเอกสารเลมน้ี 

จะเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานและกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงาน  
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บทที่ 1  

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

หลักการและที่มา 
 

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา 

การปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ

รับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบ และ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 

 2. แผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546–2550 ยุทธศาสตรท่ี 1 การปรับเปลี่ยน

กระบวนการและวิธีการทํางาน กําหนดใหมีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดําเนินงาน โดยจัดใหมีการเจรจา

และทําขอตกลงวาดวยผลงานประจําป ใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานรายปกับหัวหน า 

สวนราชการไวเปนการลวงหนา และถือเปนเงื่อนไขสวนหน่ึงของการใหเงินรางวัลประจําปแกสวนราชการ 

 3. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 

กําหนดไววาเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนด

มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ  โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด  

เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมิน

อิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพ 

การใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

ระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. กําหนด 

 4. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2546  มีมติเห็นชอบในหลักการและรายละเอียด

ของแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจเพ่ือเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีท่ี ก.พ.ร. เสนอ  

โดย ก.พ.ร. กําหนดใหทุกสวนราชการจะตองทําการพัฒนาการปฏิบัติราชการและทําขอตกลงผลงานกับ

ผูบังคับบัญชา และคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล  และจะไดรับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามท่ี

ตกลงไว 

 5. สํานักงาน ก.พร.  จึงไดจัดทําโครงการการจัดทําคํารับรองและติดตามผลการปฏิบัติราชการ  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2549 ขึ้น ซ่ึงเปนโครงการตอเน่ืองตั้ งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพ่ือกําหนดกรอบ 

การประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการ วิเคราะหและจัดใหมีการเจรจาความเหมาะสมของ ตัวชี้วัด เปาหมาย 

และเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ใหมีความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการ

แผนดินและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) รวมท้ังติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเปนไปตามเจตนารมณของ

มาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.   

2549  : 1-2) 
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 6. มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  กับสํานักงาน ก.พ.ร. 

ตั้งแตป พ.ศ. 2547 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดวางระบบและกลไกใหมหาวิทยาลัย 

พัฒนาระบบการประเมินผลการดําเนินงานภายในมหาวิทยาลัย (Internal Performance Agreement : IPA)  

โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค ตัวชี้วัด ตามพันธกิจ และยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัยไปยัง

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  กําหนดเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล  

โดยมีการเจรจาขอตกลงและประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  รวมถึงจัดใหมีการ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายในปงบประมาณ ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดนําแนวทางดังกลาว 

มาพัฒนาและปรับปรุงใหเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ี และภารกิจของมหวิทยาลัย 

 ท้ังน้ี  มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และไดกําหนดยุทธศาสตร

ภาพรวม เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของคณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัย และไดมี

การกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือกํากับติดตามและประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร โดยตัวชี้วัดท่ีกําหนด

มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย  โดยไดกําหนดใหคณะ/หนวยงานจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และคาดหวังใหเปนเคร่ืองมือในการวัดและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปของผูบริหารท่ีกํากับดูแลหนวยงานในมหาวิทยาลัย และการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานระดับบุคคลตามความรับผิดชอบของตําแหนงงานในแตละระดับ  และการนําผลการ

ประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ  1  แสดงความเชื่อมโยงและการบูรณาการการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือใหคณะ/หนวยงานสามารถจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  และคํารับรองการปฏิบัติราชการไดอยาง

เหมาะสมสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองฯ อยางมีประสิทธิภาพ 

 2.  เพ่ือใหคณะ/หนวยงาน มีการปฏิบัติราชการท่ีมุงเนนประสิทธิผล ประสิทธิภาพคุณภาพการใหบริการ  

ตลอดจนการพัฒนาองคกร 

 3.  เพ่ือใหคณะ/หนวยงาน และมหาวิทยาลัยสามารถนําผลการดําเนินงานไปใชกับการรายงานผล 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ (สกอ.)  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  (สมศ.)   

 4.  เพ่ือใหคณะ/หนวยงาน และมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดตัวชี้วัดระดับุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5.  เพ่ือใหคณะ/หนวยงานทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานขององคกร  และ 

นําผลการประเมินไปกําหนดนโยบาย  ทิศทางการพัฒนาองคกรรวมท้ังการจัดสรรงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 

 6.  เพ่ือนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาจัดสรรสิ่งจูงใจแกบุคคล คณะ/หนวยงานไดอยาง

เหมาะสมและเปนธรรม 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 มหาวิทยาลัยไดกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน โดยมหาวิทยาลัย 

ไดมีการบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยท้ัง 4 ดาน  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตรกระทรวง  และ

ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยุทธศาสตรตามกรอบแผนอุดมศึกษา 15 ป (พ.ศ.2551–2565)  

มาตรฐานการอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  รวมท้ังการบูรณาการตัวชี้วัด 

การประเมินผลใหอยูภายใตกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัย  และการประเมินผล 7 ยุทธศาสตร คือ 1)  การผลิต

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีทันสมัยตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติและ

สากล  รวมท้ังเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  2)  การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและ

พัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม   3)  เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและ

บริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4)  สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  และ

ภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประโยชนอยางยั่งยืน  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล  5)  พัฒนาระบบ

บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล  6)  สงเสริม

ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล  และ  7)  พัฒนาสู

มหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษสิ่งแวดลอม  ตามแผนภาพ 2  ดังน้ี 
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แผนภาพ 2  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 

 

 ท้ังน้ี  เพ่ือใหคณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีสอดคลองกับ

หลักเกณฑและแนวทางการประเมินผลตามเกณฑมาตรฐานการประเมินผลตางๆ  และสะทอนการดําเนินงาน 

ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท้ัง  7 ดาน  จึงไดกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/

หนวยงาน  โดยมหาวิทยาลัยไดมีการบูรณาการตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการท่ีมาจากเกณฑการ

ประเมินผลและมาตรฐานการประเมินผลจากสวนตางๆ  ดังน้ี 

  1. การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดสํานักงาน ก.พ.ร. 

  2. การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัด สมศ. 

  3. การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  4. การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย 

 

โครงสรางการประเมินผล 
 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน ประจําปงบประมาณ  มีรายละเอียดโครงสราง

การประเมินผล  ดังน้ี 

  1. องคประกอบและบทบาทของคณะกรรมการประเมินผล  ประกอบดวย คณะกรรมการ  3 กลุม  

ไดแก 

   1.1 คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

     1) ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  ท่ีมาจากงบประมาณแผนดิน  

งบประมาณรายได  เงินกองทุน และเงินอ่ืนๆ  เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน  หรือ

คณะกรรมการอํานวยการคณะ/หนวยงาน 

     2) จัดเตรียมขอมูลและสนับสนุนในเร่ืองตางๆ ของคณะ/หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

     3) ทําหนาท่ีกําหนดกรอบหลักเกณฑการเจรจาขอตกลงผลงาน เปาหมาย วิธีการประเมินผล  

  

บริหาร
จัดการ

ผลิต
บัณฑิต

วิจัย

บริการ
วิชาการ

ทํานุ
บํารุงฯ

ภาพลักษณ
/สูสากล

มหาวิทยาลัย
สีเขียว
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   1.2 คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

      1) เจรจาขอตกลงเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการให

คะแนนในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของคณะ/หนวยงาน รวมท้ัง ทําหนาท่ีในการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติราชการตามขอตกลง  

      2) เจรจากับผูบริหารของคณะ/หนวยงานเก่ียวกับตัวชี้วัดและคาเปาหมาย เพ่ือปรับแตงให

มีความเหมาะสมกับอัตลกัษณและสภาพขอเท็จจริงของแตละคณะ/หนวยงาน  

   1.3 คณะกรรมการตรวจประเมินผล 

    1) ใหคําปรึกษา แนะนํา พรอมเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาจากผลการปฏิบัติราชการของ

คณะ/หนวยงาน 

    2) ตรวจประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 

พรอมเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอันเกิดจากผลการปฏิบัติราชการ 

    3) สรุปรายงานผลการประเมินของคณะ/หนวยงาน  เสนอตอท่ีประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย  

และสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณา 

 

องคประกอบของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

 

 1. ระดับมหาวิทยาลัย  

  1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย              ท่ีปรึกษา  

  1.2 อธิการบด ี                  ประธาน 

  1.3 รองอธิการบด ี                 กรรมการ 

  1.4 คณบด ี               กรรมการ 

  1.5 ผูอํานวยการสถาบัน - สํานัก              กรรมการ 

  1.6 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี            กรรมการ 

  1.7 ผูอํานวยการกอง                 กรรมการ 

  1.8 หัวหนาหนวยงานท่ีกํากับดูแลเก่ียวกับคํารับรองฯ          

     หรือจัดทําแผนของมหาวิทยาลัย        กรรมการและเลขานุการ  

  1.9 เจาหนาท่ีท่ีดําเนินงานเก่ียวกับคํารับรองฯ           

     หรือจัดทําแผนของมหาวิทยาลัย            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 2. ระดับคณะ/หนวยงาน 

  2.1 กรณีคณะ/สถาบัน - สํานัก 

    1) คณบด/ีผูอํานวยการสถาบัน – สํานัก              ประธาน 

    2) รองคณบด/ีรองผูอํานวยการสถาบัน – สํานัก          

    ท่ีดูแลเก่ียวกับการจัดทําแผนของหนวยงาน     รองประธาน 

    3) รองคณบด/ีรองผูอํานวยการสถาบัน – สํานัก         กรรมการ 

    4) หัวหนาภาควิชา            กรรมการ 
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    5) เลขานุการคณะ/หนวยงาน         กรรมการและเลขานุการ 

    6) เจาหนาท่ีท่ีดําเนินงานเก่ียวกับการจัดทําแผน    

    ของหนวยงาน             กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

  2.2 กรณีหนวยงานระดับกอง  หรือเทียบเทากอง 

    1) รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล/ผูอํานวยการ /            ประธาน 

    2) ผูอํานวยการ                  รองประธาน 

    3) ผูชวยผูอํานวยการกอง                  กรรมการ 

    4) หัวหนากลุมงาน                กรรมการ 

    5) หัวหนางาน                     กรรมการ 

    6) เจาหนาท่ีท่ีดําเนินงานเก่ียวกับการจัดทําแผน         

    ของหนวยงาน             กรรมการและเลขานุการ 

 

องคประกอบของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

   คณะกรรมการ  

     1) อธิการบด ี                    ประธาน 

     2) รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย                 รองประธาน 

     3) รองอธิการบด ี                      กรรมการ 

     4) หัวหนาหนวยงานท่ีกํากับดูแลเก่ียวกับคํารับรองฯ            กรรมการและเลขานุการ 

     5) เจาหนาท่ีหนวยงานท่ีกํากับดูแลเก่ียวกับคํารับรองฯ         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   

   ขอบเขตของคณะกรรมการประเมินผลชุดน้ี  ทําหนาท่ีเจรจาขอตกลงเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติ

ราชการ ตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของคณะ/หนวยงาน  

รวมท้ังทําหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลง  

 

องคประกอบของคณะกรรมการตรวจประเมินผล 
 

  1. คณะกรรมการอํานวยการตรวจประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการคณะ/หนวยงาน 

   1.1 อธิการบด ี                  ประธาน 

   1.2 รองอธิการบด ี                 กรรมการ 

   1.3 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย         กรรมการ 

   1.4 เจาหนาท่ีหนวยงานท่ีกํากับดูแลเก่ียวกับคํารับรองฯ       กรรมการและเลขานุการ 

   ขอบเขตของคณะกรรมการประเมินผลชุดน้ี ใหคําปรึกษา แนะนํา  พรอมเสนอแนะแนวทางแกไข

ปญหาจากผลการปฏิบัติราชการ  ใหคําปรึกษาการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และ

พิจารณาระบบการจัดสรรสิ่งจูงใจในการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน  
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  2. คณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ประกอบดวย 

   2.1 อาจารยท่ีผานหลักสูตรอบรมผูประเมินของ สกอ. เปนประธานหรือกรรมการ 

   2.2 เจาหนาท่ีท่ีผานหลักสูตรการอบรมเลขานุการของมหาวิทยาลัย  เปนกรรมการและเลขานุการ 

   2.3 เจาหนาท่ีท่ีดําเนินงานเก่ียวกับคํารับรองฯ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  หมายเหตุ  ตัวแทนของคณะ/หนวยงานควรเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเกณฑการ

ประเมินผลการจัดทําคํารับรองฯ  หรืออาจเปนผูมีประสบการณจากการประเมินการประกันคุณภาพ หรืออาจเปน 

ผูท่ีดําเนินงานเก่ียวกับการจัดทําคํารับรองฯ  มาแลวไมนอยกวา 3 ป 

 

  2. โครงสรางของคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

   คํารับรองการปฏิบัติราชการ ถือเปนคํารับรองของสวนราชการฝายเดียว ไมใชสัญญา และใช

สําหรับระยะเวลา 1 ป  โดยในคํารับรองฯ จะประกอบดวยขอตกลงเก่ียวกับยุทธศาสตร แนวทางการปฏิบัติราชการ

กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก เปาหมาย/ เกณฑการใหคะแนน  โดยมีระดับการ 

ลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ดังน้ี 

ระดับการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ขอตกลงที่ให 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ หัวหนาสวนราชการ ลงนามกับ ผูบังคับบัญชา 

ระดับมหาวิทยาลัย  

 อธิการบดี 
 

ลงนามกับ  เลขาธิการ

คณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ/  

แผนปฏิบัติราชการของ สกอ. / แผนปฏิบัติราชการ 

ของมหาวิทยาลัย 

   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก เปาหมายและ

เกณฑการใหคะแนนตามแผน ปฏิบัติราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการ /สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา/ มหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดภาคบังคับ

ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ระดับคณะ/หนวยงาน  

 หัวหนาสวนราชการ  

ภายใตโครงสรางการ 

บริหารของ

มหาวิทยาลัย 

 

ลงนามกับ  อธิการบดี 

 

 

 แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย / แผนปฏิบัติ

ราชการของคณะ/หนวยงาน 

 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก เปาหมายและ

เกณฑการใหคะแนน ตามแผนปฏิบัติราชการ

มหาวิทยาลัย / แผนปฏิบัติราชการคณะ/หนวยงาน  

และตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการที่มหาวิทยาลัย กําหนดไว 
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  3. โครงสรางของคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบดวยหัวขอสําคัญ ดังน้ี 

   1)  คูลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

     เปนคํารับรองฯ ระหวางหัวหนาสวนราชการกับผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการ 

ตามระดับของคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

   2)  ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

    กําหนดระยะเวลาของคํารับรองฯ ซ่ึงเร่ิมและจบลงสอดคลองกับปงบประมาณของสวนราชการ 

   3)  แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงาน 

    กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค กลยุทธ วิธีดําเนินการ และ 

ผลการประเมิน 

   4)  รายละเอียดขอตกลงในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

    กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก ผลงานในอดีต เปาหมายเกณฑ

การใหคะแนน 

   5)  รายละเอียดอ่ืนๆ 

    รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด  นิยาม  สูตรการคํานวณ  และเงื่อนไขท่ีจําเปนประกอบตัวชี้วัด 

 

ข้ันตอนในการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

วันที ่ กิจกรรม 

27 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2557  ตอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

14 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยประชุมชี้แจงและถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ แกบุคลากรมหาวิทยาลัย 

พฤศจิกายน – 

ธันวาคม 2556 

1) คณะ/หนวยงาน  จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557   

    ของแตละหนวยงาน  และเสนอคณะกรรมการอํานวยการ  หรือคณะกรรมการบริหาร 

    คณะ/หนวยงานเห็นชอบ 

2) คณะ/หนวยงาน  กําหนดเกณฑการใหคะแนน  และคานํ้าหนักตัวชี้วัด จากแผนปฏิบัติ 

    ราชการ ประจําป 2557  ของคณะ/หนวยงาน  และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 

    ราชการของคณะ/หนวยงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด และกรอบเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ใหกองแผนงาน จํานวน 1 ชุด พรอมไฟลขอมูล 

ธันวาคม 2556 คณะ/หนวยงานเผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจําป  

ธันวาคม 2556 คณะ/หนวยงานเจรจาเปาหมายตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 

มกราคม 2557 คณะ/หนวยงาน ปรับปรุงแกไขกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน  และ

จัดสงกองแผนงาน จํานวน 1 ชุด 

มกราคม  2557 ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 

มกราคม 2557 กองแผนงานจัดทําคูมือรายละเอียดตัวชี้วัด และจัดสงใหกับคณะ/หนวยงาน  เพื่อเปนกรอบ 

ในการจัดทําขอมูลรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
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วันที ่ กิจกรรม 

กุมภาพันธ 2557 คณะ/หนวยงาน จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดสงกองแผนนงาน  เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตรวจ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

กุมภาพันธ 2557 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2557  (รอบ 4 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 

(ภายใน 7 วัน  หลังส้ินเดือนมกราคม 2557  และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด   

หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

มีนาคม 2557 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2557  (รอบ 5 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 

(ภายใน 7 วัน  หลังส้ินเดือนกุมภาพันธ 2557 และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด   

หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

เมษายน 2557 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2557 (รอบ 6 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 

(ภายใน 7 วัน  หลังส้ินเดือนมีนาคม 2557  และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด  

หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

 2) กองแผนงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย และคณะ/หนวยงาน 

รอบ 6 เดือน ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

พฤษภาคม 2557 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2557  (รอบ 7 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 

(ภายใน 7 วัน  หลังส้ินเดือนเมษายน 2557   และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด  

หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

มิถุนายน 2557 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2557  (รอบ 8 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 

(ภายใน 7 วัน  หลังส้ินเดือนพฤษภาคม 2557  และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด  

หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

กรกฎาคม 2557 1) รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2557  (รอบ 9 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 

(ภายใน 7 วัน  หลังส้ินเดือนมิถุนายน 2557   และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด  

หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

 2) กองแผนงาน สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย และคณะ/

หนวยงาน รอบ 9 เดือน ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

สิงหาคม 2557 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2557  (รอบ 10 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 

(ภายใน 7 วัน  หลังส้ินเดือนกรกฎาคม 2557  และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด  

หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

สิงหาคม-กันยายน 

2557 

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกส่ิงจูงใจตามผลการประเมิน 

การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 

กันยายน 2557 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ป 2557  (รอบ 11 เดือน)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 

(ภายใน 7 วัน  หลังส้ินเดือนสิงหาคม 2557  และหากเกินระยะเวลาที่กําหนด  

หนวยงานจะถูกหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 

ตุลาคม 2557 1) คณะ/หนวยงาน  จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง SAR  (รอบ 12  เดือน)  

(ส้ินเดือนกันยายน 2557)  ดังน้ี 

   1.1) ผลการปฏิบัติราชการตามกรอบคํารับรองฯ ของคณะ/หนวยงาน  (รูปเลม) 

   1.2) บันทึกรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ในระบบบริหารยุทธศาสตร 

(หากเกินระยะเวลาที่กําหนด  จะหักคะแนนวันละ  0.05 คะแนน) 
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วันที ่ กิจกรรม 

 2) กองแผนงาน สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย และคณะ/หนวยงาน 

รอบ 12 เดือน ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัยฯ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจผลการประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของคณะ/หนวยงาน 

พฤศจิกายน 2557 –  

มกราคม 2558 

คณะกรรมการประเมินผลฯ  ตรวจประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ในระบบบริหารยุทธศาสตร และ ณ คณะ/หนวยงาน  
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แผนภาพ  3  กลไกและวิธีการในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

ประเมินผล 
รายงานผล  

ทุกเดือน 

เจรจาคํารับรอง ฯ และปรับ 

แกไขแผนปฏิบัติราชการ 

แตงตั้งคณะทํางาน 

จัดสงแผนปฏิบัติราชการและ 

รายงานผลการประเมินตามแผน   

รวมทั้ง เอกสารที่เกี่ยวของ    

ใหมหาวิทยาลัย 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

ดําเนินการตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการและ 

ประเมินผลตนเอง 

กรอบและตัวชี้วัดสําหรับ 

การติดตามและประเมินผล 

- พัฒนาอะไร 

- ผลงานวัดดวยตัวชี้วัดอะไร 

- เปาหมายเทาใด 

- การวางแผนการดําเนินงาน 

  ใหบรรลุเปาหมาย 

 

ประกาศให

ประชาชนทราบ 

รับสิ่งจูงใจ 

ตามระดับของผลงาน 

วิเคราะหศักยภาพขององคกร/ 

ทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัตกิาร 

นําเสนอขอความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการประจําคณะ /  

ที่ประชุมหนวยงาน 

แผนปฏิบัติราชการ 
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แผนภาพ  4  ขั้นตอนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 

 

 

จัดสงแผนปฏิบัติราชการและ 

คํารับรองฯ ของหนวยงาน 

ไปกองแผนงาน 

มหาวิทยาลัยจัดสงแผนปฏิบัติราชการประจําป  

และกรอบคํารับรองฯ ใหกับคณะ/หนวยงาน 

หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 

หนวยงานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ตรวจสอบขอมูล 

ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ระหวางหัวหนาหนวยงานกับอธิการบด ี

คณะ/หนวยงานเจรจาคํารับรองฯกับอธิการบด ี

คณะ/หนวยงานเสนอแผนปฏิบัติราชการ 

ตอกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน หรือที่ประชุม 

หนวยงาน เพ่ือใหความเห็นชอบ 
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3. คณะ/หนวยงาน 

- รายงานผลการประเมินตนเอง 

 ในระบบบริหารยุทธศาสตร  

 ทุกเดือน  

 

5. สิ้นสุดปงบประมาณคณะรายงาน

ผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน  

เดือน สงรูปเลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ  5  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

1. คณะ/หนวยงาน   

    - เผยแพรแผนปฏิบัติราชการ 

    - สง ราง คํารับรองฯ 

    - เจรจาคํารับรองฯ 

ภายใน ธ.ค. 56 – 

ม.ค. 57 

2. กองแผนงานสงผลการ

วิเคราะหรายละเอียดตัวชี้วัด 

และเสนอลงนามคํารับรองฯ

ของคณะ/หนวยงาน 

4. มหาวิทยาลัยรายงานความกาวหนา

การปฏิบัติราชการ รอบ 6 9 เดือน  

เสนอคณะกรรมการบริหารฯ  

และสภามหาวิทยาลัย 

 

6. มหาวิทยาลัยฯตรวจประเมินผล 

7. คณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัต ิ
8. นําผลการประเมิน 

ไปเชื่อมโยงกับ 

สิ่งจูงใจ 
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เกณฑการรับเรื่องการอุทธรณขอปรับปรุงตัวช้ีวัดของคณะ/หนวยงาน 

 ถาคณะ/หนวยงานมีความประสงคจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดตางๆ ท่ีอยูในคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของคณะ/หนวยงาน ประจําปงบประมาณ ท่ีลงนามโดยอธิการบดีแลว  มีเกณฑในการรับเร่ืองการอุทธรณ ดังน้ี 

  1) การปรับแกไขคานํ้าหนัก กรณีไดรับความเห็นชอบตามมติจากอธิการบดหีรือรองอธิการบดีท่ีไดรับ

มอบหมาย 

  2) การปรับเปลี่ยนขอมูลพ้ืนฐาน สืบเน่ืองจากคํานิยามเพ่ือใหสอดคลองกับคําอธิบายตัวชี้วัด 

เปาหมายและเกณฑการใหคะแนนตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน ปงบประมาณ 

  3) การปรับเปลี่ยนเปาหมาย/เกณฑการใหคะแนนสืบเน่ืองมาจากขอ 2 

  4) การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเลือก 

  5) การปรับเปลี่ยนการกระจายคานํ้าหนัก  หากคณะ/หนวยงาน  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ  หรือท่ีประชุมกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน  พิจารณาเห็นวามีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน 

คานํ้าหนักใหมีคาท่ีแตกตางกันในแตละแผนงานหลัก  คณะ/หนวยงานสามารถอุทธรณได  แตท้ังน้ีจะตองไดรับ

ความเห็นชอบจากอธิการบดหีรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย 

  6) กรณีท่ีคณะ/หนวยงานขอปรับเกณฑการประเมินเพ่ือใหไดรับผลคะแนนในทางท่ีสูงขึ้น ซ่ึงเกิดขึ้น

จากเงื่อนไขท่ีมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมอันเกิดจากปจจัยภายนอก  หรือปจจัยทางเทคนิคตางๆ  ใหกําหนด

แนวทางในการพิจารณา  ใหฝายเลขานุการฯนําเสนออธิการบดีหรือท่ีประชุมคณะกรรมการฯพิจารณา   

เม่ือพิจารณาจากเหตุผลประกอบแลว  หากเห็นควรใหปรับเปลี่ยนเกณฑการใหคะแนนตามท่ีคณะ/หนวยงาน 

เสนอแลว  คาคะแนนท่ีไดรับของตัวชี้วัดน้ันๆ  ไมควรเกิน  4.0000  เพ่ือไมใหเกิดความเสียเปรียบสําหรับ

หนวยงานท่ีไมไดยื่นขออุทธรณมาเพ่ือขอปรับเกณฑ  หรืออาจขึ้นอยูกับผลการพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบของ

อธิการบดีหรือท่ีประชุมของคณะกรรมการฯ 

 

 

   ทั้งน้ี  หากคณะ/หนวยงานมีความประสงคจะปรับเปล่ียนรายละเอียดตางๆ ตามเกณฑการ

ประเมินผลตัวช้ีวัด  จะตองทําการอุทธรณใหเสร็จส้ินภายในเดือนมกราคม 2557 
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บทที่ 2 

 

การติดตามและการประเมินผล 
 

วัตถุประสงคของการติดตามและการประเมินผล 

 1. เพ่ือทราบผลความกาวหนาในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 2. เพ่ือทราบปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นและหาแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคใหงานบรรลุเปาหมาย 

 3. เพ่ือทราบผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะผลผลิต (Output) 

ผลลัพธ (Outcome)  รวมท้ังความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
 

 

วิธีการติดตามและการประเมินผล 
 

 มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหคณะ/หนวยงานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) เปน 12 รอบ  โดยจะตองบันทึกผลการดําเนินงานและ

หลักฐานในระบบฯ ทุกเดือน  และใหจัดทํารายงานท่ีเปนรูปเลมตามแบบฟอรมการรายงานผล 12 เดือน  

ณ สิ้นกันยายน 2557  โดยหนวยงานจะตองมีการรายงานผลภายใน 7 วัน หลังจากสิ้นสุดการดําเนินงาน 

ในเดือนน้ันๆ   ยกเวนหนวยงานกลางท่ีเปนผูรับผิดชอบประสานงานหลักตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย อาทิเชน 

หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง  และสํานัก  จะตองรายงานผลหลังคณะ/หนวยงาน

ภายใน 3  วันไมนับวันหยุดราชการ  

 ท้ังน้ี  คณะ/หนวยงานจะตองนําสงและบันทึกรายงานผลภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

และหากหนวยงานใดจัดสงรายงานผลฯลาชากวาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  มหาวิทยาลัยจะตัดคะแนนจากผลการ

ประเมินท่ีหนวยงานได  โดยจะตัดคะแนนการสงชา วันละ 0.05  (หลักเกณฑดังกลาวเปนหลักเกณฑท่ีสํานักงาน 

ก.พ.ร.  ไดนํามาใชกับสวนราชการท่ีทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับสํานักงาน ก.พ.ร.) 

 

การใหคะแนนผลการดําเนินงาน 

 1. การตรวจประเมินผลการปฏบิัติราชการฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  มหาวิทยาลัยไมใหมีการอุทธรณ

ผลคะแนนหลังจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ณ คณะ/หนวยงานเสร็จสิ้นไปแลว  

 2. ตัวชี้วัดท่ีคณะ/หนวยงานไมมีผลการดําเนินงาน หรือไมมีการดําเนินการใดๆ ใหใสคาคะแนน  เปน  0 

 3. หลักเกณฑการตรวจประเมินใหเปนไปตามแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการท่ีกําหนด 
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ผูรวบรวมขอมูล 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 6 กลไกและรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะ/หนวยงาน 

 

การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 สําหรับการรายงานผลฯ มหาวิทยาลัยไดกําหนดแบบฟอรมการรายงานผลออกเปน 2 รูปแบบ  ดังน้ี 

  1) แบบฟอรมสําหรับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  (ดังตัวอยางในภาคผนวก) 

  2) แบบฟอรมสําหรับตัวชี้วัดท่ีเปนขั้นตอนการดําเนินงาน  (ดังตัวอยางในภาคผนวก) 

 ขอมูลโดยรวมของแบบฟอรมท่ีใชสําหรับรายงานผลจะมีสวนประกอบ  ดังน้ี 

  1) ชื่อตัวชี้วัด 

  2) ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 

  3) ผูจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัด 

  4) ขอมูลผลการดําเนินงาน 

  5) เกณฑการใหคะแนนและการคํานวณผลคะแนน 

  6) คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดําเนินการ 

  7) ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน 

  8) อุปสรรคตอการดําเนินงาน 

  9) แนวทางแกไขปญหาและอุปสรรค 

  10) หลักฐานอางอิง 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย 

เจาภาพหลักตัวชี้วัด คณะ/หนวยงาน 

ผูรวบรวมขอมูล 

ผูรวบรวมขอมูล ผูรวบรวมขอมูล 

ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน 

ทุก 6 เดือน 

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ คณะ/หนวยงาน 

ทุก 3 เดือน 
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การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

 การติดตามและประเมินผล  ดําเนินการใน  5 ลักษณะ  คือ 

  1) ติดตามและตรวจประเมินผลเอกสารหลักฐานในระบบบริหารยุทธศาสตร 

  2) การศึกษาขอมูล  เอกสาร หลักฐานตางๆ  เชน 

   - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self  Assessment Report :  

SAR) รอบ 12 เดือน 

   - เอกสาร  หลักฐานประกอบอ่ืนๆ  เชน 

    - รายงานการประชุม 

       - รายงานผลการดําเนินงาน 

    - คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 

    - แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

    - ภาพถาย  

  3) การสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของ  เชน 

   - ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด 

   - ผูจัดเก็บขอมูล 

   - ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินงานของคณะ/หนวยงาน 

  4) การสังเกตการณ เปนการพิจารณาการปฏิบัติงานตาง  ๆ ของคณะ/หนวยงาน  เชน 

   - สภาพแวดลอมของสถานท่ีท่ีดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการ 

   - การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 

   - การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของคณะ/หนวยงาน 

   - ระบบฐานขอมูล 

    * ความถูกตอง  เชน  แบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอนและ 

หลังการจัดเก็บทุกคร้ัง  รวมท้ังแบบฟอรมและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการสอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

ทุก 1 เดือน 

    * ความนาเชื่อถือ เชน ระบุแหลงท่ีมาไดชัดเจน สามารถตรวจสอบยนืยัน “สอบทาน” ขอมูล 

กับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ 

    * ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกคร้ังท่ีขอมูลมีการ

เปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 

    * ความสามารถในการตรวจสอบได  เชน  คณะ/หนวยงานมีความพรอมในการให

คณะกรรมการฯ  สวนราชการ  ภาคเอกชน  และประชาชนตรวจสอบขอมูลไดตลอดเวลา ผูท่ีเก่ียวของสามารถ

เขาถึงขอมูลและเขามาตรวจสอบขอมูลได 

    * ตรงตอเวลา เชน  คณะ/หนวยงานมีการรายงานผลหรือจัดสงขอมูลท่ีเก่ียวของและ

รับผิดชอบหรือไดรับมอบหมายตรงตอเวลาท่ีกําหนด 
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  5) การขอความเห็นจากคณะผูเชี่ยวชาญ (Expert Panel)  เชน 

   - คณะผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   - คณะผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบราชการ 

 ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  คณะกรรมการตรวจประเมินผลฯ   

ท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง  อาจเลือกใชวิธีใดวิธีหน่ึง  หรือใชหลายวิธีประกอบกันก็ไดตามความเหมาะสม  เพ่ือใหได

ทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 
 

การรายงานผลการปฏิบัติราชการและขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดทีค่ณะ/หนวยงาน   

รายงานถือเปน  เอกสารทางราชการ  ที่ไดรับการรับรองความถูกตองสมบูรณ 

จากผูบังคับบัญชาคณะ/หนวยงานเพ่ือใชเปนขอมูลสําคัญในการประเมินผล 

 

 

 ปฏิทินการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

และคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 

การ

รายงาน 

วันส้ินสุดการรายงานผล

สําหรับเจาภาพ 

หนวยประสานงาน 

แผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันส้ินสุดการ

รายงานผล 

คณะ/หนวยงาน 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปและคณะ/หนวยงาน 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม  กิจกรรม 

4 เดือน 12 กุมภาพันธ 2557 ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2557 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บันทึกผลการดําเนินงาน 

ตามแผนฯ ในระบบบริหาร

ยุทธศาสตรตามระยะเวลา 

ที่กําหนด  

7 กุมภาพันธ 2557 คณะ/หนวยงาน บันทึกคํา

รับรองการปฏิบัติราชการฯ 

และรายงานผลการปฏิบัติ

ราชการ  รอบ 4 เดือน  

ในระบบบริหารยุทธศาสตร  

(ทั้งน้ี หากเกินระยะเวลาที่

กําหนดหนวยงานจะถูกหัก

คะแนน วันละ 0.05 คะแนน)   

5 เดือน 12 มีนาคม 2557 ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2557 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บันทึกผลการดําเนินงาน 

ตามแผนฯ ในระบบบริหาร

ยุทธศาสตรตามระยะเวลา 

ที่กําหนด 

7 มีนาคม 2557 คณะ/หนวยงาน รายงานผล 

การปฏิบัติราชการฯ รอบ 5 

เดือน  ในระบบบริหาร

ยุทธศาสตร ภายใน 7 วันหลัง

ส้ินเดือนกุมภาพันธ 2557  

(ทั้งน้ี หากเกินระยะเวลาที่

กําหนดหนวยงานจะถูกหัก

คะแนนวันละ 0.05 คะแนน) 

6 เดือน 16 เมษายน 2557 ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557 

9 เมษายน 2557 คณะ/หนวยงานรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน 

ดังน้ี 
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การ

รายงาน 

วันส้ินสุดการรายงานผล

สําหรับเจาภาพ 

หนวยประสานงาน 

แผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันส้ินสุดการ

รายงานผล 

คณะ/หนวยงาน 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปและคณะ/หนวยงาน 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม  กิจกรรม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บันทึกผลการดําเนินงาน 

ตามแผนฯ ในระบบบริหาร

ยุทธศาสตรตามระยะเวลา 

ที่กําหนด เพื่อมหาวิทยาลัย 

จะดําเนินการสรุปขอมูล 

ผลการดําเนินงานเสนอ

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภา

มหาวิทยาลัย 

   - บันทึกผลการปฏิบัติ

ราชการ และจัดทํารายงานผล

การปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 

เดือน  ตามแบบฟอรมการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2557 ในระบบบริหาร

ยุทธศาสตร ใหครบถวน (ทั้งน้ี 

หากเกินระยะเวลาที่กําหนด

หนวยงานจะถูกหักคะแนน 

วันละ 0.05 คะแนน) 

7 เดือน 19  พฤษภาคม 2557 ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บันทึกผลการดําเนินงาน 

ตามแผนฯ ในระบบบริหาร

ยุทธศาสตรตามระยะเวลา 

ที่กําหนด 

14 พฤษภาคม 2557 คณะ/หนวยงาน รายงานผล 

การปฏิบัติราชการฯ ในระบบ

บริหารยุทธศาสตร ภายใน 7 

วันหลังส้ินเดือนเมษายน 2557  

(ทั้งน้ี  หากเกินระยะเวลาที่

กําหนดหนวยงานจะถูกหัก

คะแนนวันละ 0.05 คะแนน) 

8 เดือน 13 มิถุนายน 2557 ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2557 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บันทึกผลการดําเนินงาน 

ตามแผนฯ ในระบบบริหาร

ยุทธศาสตรตามระยะเวลา 

ที่กําหนด 

10  มิถุนายน 2557 คณะ/หนวยงาน รายงานผลการ

ปฏิบัติราชการฯ ในระบบ

บริหารยุทธศาสตร ภายใน 7 

วันหลังส้ินเดือนพฤษภาคม 

2557  (ทั้งน้ี หากเกินระยะเวลา

ที่กําหนดหนวยงานจะถูกหัก

คะแนนวันละ 0.05 คะแนน) 

9 เดือน 15 กรกฎาคม 2557 ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2557 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บันทึกผลการดําเนินงาน 

ตามแผนฯ ในระบบบริหาร

ยุทธศาสตรตามระยะเวลา 

ที่กําหนด  

9 กรกฎาคม 2557 คณะ/หนวยงานรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการฯ รอบ 9 เดือน 

ดังน้ี 

    - บันทึกผลการปฏิบัติ

ราชการ และจัดทํารายงานผล

การปฏิบัติราชการฯ  รอบ 9 

เดือน  ตามแบบฟอรมการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
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การ

รายงาน 

วันส้ินสุดการรายงานผล

สําหรับเจาภาพ 

หนวยประสานงาน 

แผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันส้ินสุดการ

รายงานผล 

คณะ/หนวยงาน 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปและคณะ/หนวยงาน 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม  กิจกรรม 

เพื่อมหาวิทยาลัยจะ

ดําเนินการสรุปขอมูลผล 

การดําเนินงานเสนอ

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย  และสภา

มหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

ในระบบบริหารยุทธศาสตรให

ครบถวน (ทั้งน้ีหากเกิน

ระยะเวลาที่กําหนดหนวยงาน

จะถูกหักคะแนนวันละ 0.05 

คะแนน) 

10 

เดือน 

15 สิงหาคม 2557 ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บันทึกผลการดําเนินงาน 

ตามแผนฯ ในระบบบริหาร

ยุทธศาสตรตามระยะเวลา 

ที่กําหนด 

11 สิงหาคม 2557 คณะ/หนวยงาน รายงานผล 

การปฏิบัติราชการฯ ในระบบ

บริหารยุทธศาสตร ภายใน 7 

วันหลังส้ินเดือนกรกฎาคม 

2557 (ทั้งน้ี หากเกินระยะเวลา

ที่กําหนดหนวยงานจะถูกหัก

คะแนนวันละ 0.05 คะแนน) 

11 

เดือน 

12 กันยายน 2557 ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บันทึกผลการดําเนินงาน 

ตามแผนฯ ในระบบบริหาร

ยุทธศาสตรตามระยะเวลา 

ที่กําหนด 

9 กันยายน 2557 คณะ/หนวยงานรายงานผล 

การปฏิบัติราชการฯ ในระบบ

บริหารยุทธศาสตร  ภายใน 7 

วันหลังส้ินเดือนสิงหาคม 2557  

(ทั้งน้ี  หากเกินระยะเวลาที่

กําหนดหนวยงานจะถูกหัก

คะแนนวันละ 0.05 คะแนน) 

12 

เดือน 

14 ตุลาคม 2557 ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บันทึกผลการดําเนินงาน 

ตามแผนฯ ในระบบบริหาร

ยุทธศาสตรตามระยะเวลา 

ที่กําหนด เพื่อมหาวิทยาลัย 

จะดําเนินการสรุปขอมูล 

ผลการดําเนินงานเสนอ

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย  และสภา

มหาวิทยาลัย 

9 ตุลาคม 2557 คณะ/หนวยงานรายงานผล 

การปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 

เดือน ดังน้ี 

1) บันทึกผลการปฏิบัติ

ราชการ และจัดทํารายงานผล

การปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 

เดือน  ตามแบบฟอรมการ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 ใหครบถวน ในระบบ

บริหารยุทธศาสตร  

2) จัดทําเลมรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน 
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การ

รายงาน 

วันส้ินสุดการรายงานผล

สําหรับเจาภาพ 

หนวยประสานงาน 

แผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันส้ินสุดการ

รายงานผล 

คณะ/หนวยงาน 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปและคณะ/หนวยงาน 

ตัวช้ีวัด กิจกรรม  กิจกรรม 

ตามแบบฟอรมการรายงานผล

การปฏิบัติราชการในระบบ

บริหารยุทธศาสตร  

สงมหาวิทยาลัยจํานวน 1 เลม  

(ทั้งน้ี หากเกินระยะเวลาที่

กําหนดหนวยงานจะถูกหัก

คะแนน วันละ 0.05 คะแนน) 

3) แนบเอกสารและ

หลักฐานอางอิงในระบบ

บริหารยุทธศาสตร 

 

การคํานวณผลการประเมิน 

 

 1.  ระดับคะแนนของผลการประเมินในแตละระดับ  เปนดังน้ี 

 

ระดับคะแนน ผลการประเมิน 

5 คณะ/หนวยงานมีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเลิศหรือดีเยี่ยม 

4 คณะ/หนวยงานมีผลการปฏิบัติราชการระดับดีมาก 

3 คณะ/หนวยงานมีผลการปฏิบัติราชการระดับด ี

2 คณะ/หนวยงานมีผลการปฏิบัติราชการระดับพอใช  

1 คณะ/หนวยงานมีผลการปฏิบัติราชการระดับท่ีตองปรับปรุง 

 

  ดังน้ัน หากมีผลระดับคะแนนท่ีไดรับเทากับ 5 แสดงวามีผลงานดีมาก  คะแนนรวมที่ไดรับย่ิงสูงย่ิงดี 

 

 2. วิธีการคํานวณคะแนน 

    วิธีการคํานวณผลการประเมินตอนสิ้นปงบประมาณ  สามารถแบงไดเปน  5  แบบ  ดังน้ี 

   1) การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

   2) การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกวา  1 ตัว 

   3) การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดําเนินงาน  (Milestone) 

   4) การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

   5) การประเมินตัวชี้วัดผลสําเร็จ-ผาน /ไมสําเร็จ-ไมผาน  (Pass/Fail)   
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 3. วิธีการนับ 

  1) การนับจํานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร บทความ

จากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพท่ีสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper หรือ Review 

เทาน้ัน  สวนบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการน้ันสามารถนํามานับได

เฉพาะท่ีเปนบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper)  เทาน้ัน  

  2) การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่ นําไปใชประโยชน   ใหนับจากวันท่ี 

นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชและเกิดผลอยางชัดเจนโดยท่ีผลงานวิจัยจะดําเนินการในปงบประมาณ  

ในกรณีท่ีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา 1 คร้ัง  ใหนับการใชประโยชนไดเพียงคร้ังเดียว  

ยกเวนในกรณีท่ีมีการใชประโยชนท่ีแตกตางกันอยางชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนท่ีไมซํ้ากัน 

  3) การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ  จะนับผลงานวิชาการท่ีไดรับการ

ตีพิมพเผยแพรในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ  หนังสือ   

หรือตําราทางวิชาการ  ซ่ึงมีระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ และผลงาน

จะตองเกินรอยละ 50 ของชิ้นงาน  ในกรณีท่ีมีการตีพิมพมากกวา 1 คร้ัง  ใหนับการตีพิมพเพียงคร้ังเดียว 

ตองานวิชาการ 1 ชิ้น  

  4) การนับจํานวนอาจารยและนักวิจัย  ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริง

และลาศึกษาตอในปงบประมาณ  โดยมีเงื่อนไข  ดังน้ี 

   - กรณีมีระยะเวลาทํางาน  9 เดือนขึ้นไป  ใหนับเปน 1 คน 

   - กรณีมีระยะเวลาทํางาน  6 - 9 เดือน  ใหนับเปน  0.5 คน 

   - กรณีมีระยะเวลาทํางานนอยกวา  6 เดือน  ไมสามารถนํามานับได 

  5) การนับจํานวนหลักสูตร และนิสิต  ใหนับตามรอบปการศึกษา 
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ตัวอยางวิธีการคํานวณผลการประเมิน 
 
 

แบบที่   1  :  การคํานวณผลการประเมินตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

 

ตัวอยาง  :  รอยละของหลักสูตรที่มีการฝกประสบการณกับสถานประกอบการจริงของภาครัฐหรือเอกชนทั้งใน 

  หรือตางประเทศ หรือสหกิจศึกษากอนสําเร็จการศึกษา 
 

การเทียบบัญญัติไตรยางศ เชน  กรณีทีห่ลักสูตรมีการฝกประสบการณฯกอนสําเร็จการศึกษา  รอยละ  72.59 
 

 

 

 

 

 

 
 

 รอยละของหลักสูตรที่มีการฝกประสบการณกับสถานประกอบการจริงของภาครัฐหรือเอกชนทั้งใน 

หรือตางประเทศ หรือสหกิจศึกษากอนสําเร็จการศึกษา  รอยละ  72.59  มากกวาที่เกณฑการใหคะแนนระดับ 2  

เทากับ  รอยละ  2.59  
 

       ดังน้ัน  ผลคะแนนจริงที่ไดจึงอยูระหวางเกณฑการใหคะแนนระดับ  2  กับ  3 
 

คํานวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ 
 

 การคํานวณคะแนนที่ได  
 

 (ผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  - เกณฑข้ันตํ่าของชวงคะแนน)  
x 100  

 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  

 100%    

 

 ตัวอยางการคํานวณคะแนนที่ได 
 

   เชน   ผลการดําเนินงานท่ีทําได    72.59% 
 

 (72.59 – 70)  
x  100  

 10  

 100    

 

    ผลตางของหลักสูตรที่มีการฝกประสบการณฯกอนสําเร็จการศึกษา เพ่ิมข้ึนจากระดับ  2  =  0.2590 

 

    ดังนั้น  ผลการประเมินรอยละของหลักสูตรที่มีการฝกประสบการณกับสถานประกอบการจริงของภาครัฐหรือ

เอกชนทั้งในหรือตางประเทศ หรือสหกิจศึกษากอนสําเร็จการศึกษา 

   จะไดระดับคะแนน   =   2 + 0.2590      =     2.2590    

 

ระดับคะแนน 
1                       2                          3                        4                        5 

60                   70                        80                       90 100 
ผลการดําเนินงาน      

 72.59

ผลการดําเนินงานจริงที่ได 
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แบบที่  2.1  :  การคํานวณผลการประเมินตัวช้ีวัดเชิงปริมาณมากกวา 1 ตัว 

 

ตัวอยาง  :  ตัวช้ีวัดที่ 5.3.1.3) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ (แผนดิน)           (น้ําหนัก : รอยละ 8)   

 
(1) 

ตัวช้ีวัด 

(2) 

นํ้าหนัก

ภายใน

ตัวช้ีวัด 

(3) 

เปาหมาย  

ตามแผน 

(4) 

ผลการ

ดําเนิน 

งานจริง 

(5) 

ผลคะแนน

ที่ได 

(6) 

คะแนน              

ถวงนํ้าหนัก 

((5)x(2)) 

 5.3.1.3.1) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 0.25 

(2/8) 

96 94.80 3.8000 0.9500 

 5.3.1.3.2) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม      

5.3.1.3.2.1) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม  

6 เดือนแรก 

0.25 

(2/8) 

53.80 48.90 2.9959 0.7490 

5.3.1.3.2.2) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม  

12 เดือน 

0.25 

(2/8) 

96 95.75 4.7500 1.1875 

 5.3.1.3.3) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 0.25 

(2/8) 

80 75.80 2.9000 0.7250 

 รวม 1 คาคะแนนของตัวช้ีวัดนี้เทากับ 3.6115 

   หมายเหต ุใชวิธีการคํานวณคะแนนที่ไดของแตละตัวชี้วัดยอยเหมือนแบบที่ 1 

ระดับคะแนน 3                       41                      2 5

92                    93                         94                     95 ผลการดําเนินงาน 96
     

95.75 

ผลการดําเนินงานจริงที่ได
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แบบที่  2.2   :  การคํานวณผลการประเมินตัวช้ีวัดเชิงปริมาณมากกวา  1  ตัว  

 

ผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริง 
 

ตัวอยาง  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

 

ตัวอยาง  คณะเทคโนโลยี 

 

สรุปคะแนนแตละภาควิชาเทียบตามกลุมสาขา 

 

  

ภาควิชา 

จํานวน 

(ปฏิบัติงานจริง) 
รวมอาจารย/

นักวิจัย 

เงินสนับสนุนวิจัยฯ  

(บาท) 

สัดสวนเงิน 

(บ/ค) 
อาจารย นักวิจัย 

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร 15 2 17 500,000 29,411.76 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 9 1 10 347,500 34,750.00 

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 12 - 12 120,000 10,000.00 

ภาควิชา การคํานวณ 
ผลลัพธ 

การคํานวณ 

คะแนน 

(เต็ม 5) 

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร (29,411.76X 5) / 60,000 2.4510 2.45 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (34,750X 5) / 60,000 2.8958 2.9 

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร (10,000X 5) / 60,000 0.8333 0.83 

เฉล่ียคะแนนคณะเทคโนโลยี   2.06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคะแนน
1                        2                          3                         4                        5 

     

            

2.0600 

ผลการดําเนินงานจริงที่ได 
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แบบที่  3  :  การประเมินผลตัวช้ีวัดตามข้ันตอนการดําเนินงาน (Milestone) 

 

 ประเมินผลความสําเร็จจากความคืบหนาของผลการดําเนินงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเทียบ

กับแผนงานท่ีกําหนด  แลวพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนด 
 

ผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริง 

ตัวอยาง   :   ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมและพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ 

                   ท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1   - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

             - มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ   โดยมีการระดมความคิดและ 

               การมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

ระดับ 2   - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

             - มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

ระดับ 3   - มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

ระดับ 4   - จํานวนโครงการ/ กิจกรรมของคณะในการสงเสริมและพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ (เปนโครงการตามกิจกรรม  

                5 ดาน ที่นิสิตเปนผูจัด)  ครบไมนอยกวา 3 ดานสําหรับป.ตรี  และ 1 ดาน สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

ระดับ 5  - จํานวนโครงการ/ กิจกรรมของคณะในการสงเสริมและพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ (เปนโครงการตามกิจกรรม  

              5 ดาน ที่นิสิตเปนผูจัด)  ครบไมนอยกวา 5 ดานสําหรับป.ตรี  และ 2 ดาน สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการได 1 ขอ ดําเนินการได 2 ขอ ดําเนินการได 3 ขอ ดําเนินการได 4 ขอ ดําเนินการได 5 ขอ 

 

คณะ/หนวยงาน ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได 

ก สามารถดําเนินการตามเกณฑการประเมินได  2 ขอ  4 และ 

ขอ  5   

3.0000 

ข สามารถดําเนินการตามเกณฑการประเมินไดขอ 1  ขอ  3 ขอ  4 

และขอ 5   

4.0000 

 

 

 

 

 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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แบบที่  4.1  :  การประเมินผลตัวช้ีวัดตามข้ันตอนการดําเนินงาน  และเชิงปริมาณ 

 

 ประเมินผลความสําเร็จจากผลการดําเนินงานที่มีการดําเนินงานอยางมีระบบ ขั้นตอน และกระบวนการ 

ในการดําเนินงาน  รวมทั้ง  มีการพิจารณาผลลัพธหรือ Output  ที่เปนผลงานเชิงปริมาณที่เกิดจากการผลักดัน  

สงเสริม หรือขับเคล่ือนใหตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานสําเร็จและมีพัฒนาการดีขึ้น 
 

ตัวอยาง : ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย 
 

เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1   - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

             - มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิดและ 

                    การมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

ระดับ 2   - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

             - มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

ระดับ 3   มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

ระดับ 4   รอยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ/เผยแพร  (กลุมวิทย-เทคโน, กลุมวิทย-สุขภาพ, กลุมมนุษย-สังคม)  

     ไมนอยกวารอยละ  10  ของอาจารยประจําทั้งหมด 

ระดับ 5   รอยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ/เผยแพร  (กลุมวิทย-เทคโน, กลุมวิทย-สุขภาพ, กลุมมนุษย-สังคม)  

     ไมนอยกวารอยละ  20  ของอาจารยประจําทั้งหมด 
 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดม

ความคิดและการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

 1.0000 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

 1.0000 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด  1.0000 

4 รอยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ/เผยแพร  (กลุมวิทย-เทคโน, กลุมวิทย-สุขภาพ, 

กลุมมนุษย-สังคม)  ไมนอยกวารอยละ 10  ของอาจารยประจําทั้งหมด 

8.75 0.8750 

5 รอยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ/เผยแพร  (กลุมวิทย-เทคโน, กลุมวิทย-สุขภาพ, 

กลุมมนุษย-สังคม)  ไมนอยกวารอยละ 20  ของอาจารยประจําทั้งหมด 

 - 

 คะแนนตัวชี้วัดที่ได  3.8750 

   หมายเหตุ เกณฑประเมินระดับ 4 – 5  ใชวิธีการคํานวณคะแนนที่ไดเหมือนแบบที่ 1 
   ตัวอยาง  กําหนดรอยละ 10  เปนคะแนน 5  ผลการดําเนินงานที่ได รอยละ  8.75   
 

  คะแนนที่ได =                     =  0.8750 

 

 

   8.75 x 5 

      10 

       5 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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แบบที่  4.2  :  การประเมินผลตัวช้ีวัดตามข้ันตอนการดําเนินงาน  และเชิงปริมาณ 

 

 ประเมินผลความสําเร็จจากผลการดําเนินงานที่มีการดําเนินงานอยางมีระบบ ขั้นตอน  และกระบวนการ 

ในการดําเนินงาน  รวมทั้ง  มีการพิจารณาผลลัพธหรือ Output  ที่เปนผลงานเชิงปริมาณที่เกิดจากการผลักดัน  

สงเสริม หรือขับเคล่ือนใหตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานสําเร็จและมีพัฒนาการดีขึ้น 
 

ตัวอยาง : ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย 
 

เกณฑการประเมิน 

ระดับ 1   - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

             - มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิดและ 

                    การมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

ระดับ 2   - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

             - มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

ระดับ 3   มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

ระดับ 4   รอยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ/เผยแพร  (กลุมวิทย-เทคโน, กลุมวิทย-สุขภาพ, กลุมมนุษย-สังคม)  

     ไมนอยกวารอยละ  10  ของอาจารยประจําทั้งหมด 

ระดับ 5   รอยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ/เผยแพร  (กลุมวิทย-เทคโน, กลุมวิทย-สุขภาพ, กลุมมนุษย-สังคม)  

     ไมนอยกวารอยละ  20  ของอาจารยประจําทั้งหมด 
 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดม

ความคิดและการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

 1.0000 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

 1.0000 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด  1.0000 

4 รอยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ/เผยแพร  (กลุมวิทย-เทคโน, กลุมวิทย-สุขภาพ, 

กลุมมนุษย-สังคม)  ไมนอยกวารอยละ 10  ของอาจารยประจําทั้งหมด 

 1.0000 

5 รอยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ/เผยแพร  (กลุมวิทย-เทคโน, กลุมวิทย-สุขภาพ, 

กลุมมนุษย-สังคม)  ไมนอยกวารอยละ 20  ของอาจารยประจําทั้งหมด 

16.00 0.8000 

 คะแนนตัวชี้วัดที่ได  4.8000 

   หมายเหต ุเกณฑประเมินระดับ 4 – 5  ใชวิธีการคํานวณคะแนนที่ไดเหมือนแบบที่ 1 
  ตัวอยาง  : กําหนดรอยละ 20  เปนคะแนน 5  ผลการดําเนินงานที่ได  รอยละ  16.00   
 

   คะแนนที่ได =                     =  0.8000 

 

 

 

   16.00 x 5 

      20 

       5 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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แบบที่  4.3  :  การประเมินผลตัวช้ีวัดตามข้ันตอนการดําเนินงาน  และเชิงปริมาณ 
 

 ประเมินผลความสําเร็จจากผลการดําเนินงานที่มีการดําเนินงานอยางมีระบบ ขั้นตอน  และกระบวนการ 

ในการดําเนินงาน  รวมทั้ง  มีการพิจารณาผลลัพธหรือ Output  ที่เปนผลงานเชิงปริมาณที่เกิดจากการผลักดัน  

สงเสริม หรือขับเคล่ือนใหตัวชี้วัดมีผลการดําเนินงานสําเร็จและมีพัฒนาการดีขึ้น 
 

ตัวอยาง  :  ระดับความสําเร็จของการทดสอบความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของนิสิตกอนสําเร็จ 

  การศึกษา  (MSU English Exit – Exam) 
 

เกณฑการประเมิน 

ระดับ  1  - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

             - มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิดและ 

                    การมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

ระดับ  2  - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

             - มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมฯ 

     - มีการกําหนดเกณฑหรือกําหนดแบบทดสอบฯ 

ระดับ  3  มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

ระดับ  4  นิสิตที่เขารับการทดสอบภาษาฯกอนสําเร็จการศึกษา ไมนอยกวารอยละ 80 ของนิสิตทั้งหมด 

     ในชั้นปที่คณะกําหนด 

ระดับ  5  นิสิต (ตามที่กําหนดในระดับ 4) มีคะแนนผลการทดสอบไมนอยกวา 50 คะแนน  ไมนอยกวารอยละ 40  

     ของนิสิตเขาทดสอบทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบฯ 

 1.0000 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมฯ 

- มีการกําหนดเกณฑหรือกําหนดแบบทดสอบฯ 

 1.0000 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด  1.0000 

4 นิสิตที่เขารับการทดสอบภาษาฯกอนสําเร็จการศึกษา ไมนอยกวารอยละ 80  

ของนิสิตทั้งหมดในชั้นปที่คณะกําหนด 

(750/850) 

รอยละ 91.76 

1.0000 

5 นิสิต (ตามที่กําหนดในระดับ 4)  มีคะแนนผลการทดสอบไมนอยกวา 50 คะแนน   

ไมนอยกวารอยละ 40  ของนิสิตเขาทดสอบทั้งหมด 

25.75 0.6438 

 คะแนนตัวชี้วัดที่ได  4.6438 

   หมายเหต ุเกณฑประเมินระดับ 4 – 5  ใชวิธีการคํานวณคะแนนที่ไดเหมือนแบบที่ 1 

  ตัวอยาง  :   ผูสอบเขาทดสอบ (750 คน)  มีผลการทดสอบไมนอยกวา 50 คะแนน  ไมนอยกวารอยละ 40  เปนคะแนน 5    

   ผลการทดสอบมีผูทดสอบที่ไดคะแนนไมนอยกวา 50 คะแนน   เทากับรอยละ  25.75   

   คะแนนที่ได  =                      =   0.6438 

 

 

 

   25.75 x 5 

      40 

       5 
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แบบที่  5  :  การประเมินผลตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

 

     ประเมินผลความสําเร็จจากผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑการใหคะแนนท่ีมีระดับคะแนน  5 ระดับ คือ 

 

   

 

 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 0.00 - 1.50 1.51 - 2.50 2.51 - 3.50 3.51 - 4.50 4.51 - 5.00 

 

 

ใหคํานวณผลการดําเนินงานตามชวงคะแนนที่เกิดข้ึนจริง  เชน   

 

ตัวอยาง   :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามผลประเมินประกันคุณภาพภายใน  ผูประเมินจะพิจารณา 

   ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามผลประเมินประกันคุณภาพภายใน   อยูในระดับคุณภาพ  

   เทากับ  4.40  จะมีคาคะแนนท่ีไดเทากับ  4.8989    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคะแนน
1                        2                          3                         4                        5 

1                        2                         3                         4 5 
ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ      

 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

จริงที่ได 
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แบบที่  6  :  การประเมินผลตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

 

     ประเมินผลความสําเร็จจากผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑการใหคะแนนท่ีมีระดับคะแนน  5 ระดับ คือ 

 

   

 

 

 

 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลการประเมิน 1 2 3 4 5 

 

ผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริง 

 

ตัวอยาง   :  ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม     

   ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล   ผูประเมิน 

   จะพิจารณาผลการดําเนินงานตามผลงานท่ีเกิดขึ้นจริง   เชน  เม่ือผลการประเมินตัวชี้วัด 

   อยูในระดับ  4   จะมีคาคะแนนเทากับ  4.0000  คะแนน   

 

 

 

 

 

 

 

ระดับคะแนน
1                        2                          3                         4                        5 

1                        2                         3                         4 5 
ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ      

 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

จริงที่ได 
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แบบที่  7  :  การประเมินตัวช้ีวัดผลสําเร็จ-ผาน / ไมสําเร็จ-ไมผาน  (Pass/Fail) 

 

 ประเมินผลความสําเร็จจากความคืบหนาของผลการดําเนินงานวาสามารถทําไดตามเกณฑท่ีกําหนด

หรือไม  แลวพิจารณาใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนด 

 

ตัวอยาง   :  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 

คําอธิบาย :  การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  หมายถึง  สถาบันอุดมศึกษาไดรับการยอมรับทางวิชาการ 

ในระดับนานาชาติ โดยไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบัน

หรือระดับสาขายอยจากสถาบันกลางท่ีเปนท่ียอมรับ เชน The Times Higher Education 

Supplement ของอังกฤษ,  Maclean’s magazine ของประเทศแคนาดา, Good University 

Guides ของประเทศออสเตรเลีย, U.S.News&World Report ของประเทศสหรัฐอเมริกา,   

Asiaweek  ของฮองกง  เปนตน 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 ไมไดรับการจัดอันดับ 

2           - 

3           - 

4           - 

5 ไดรับการจัดอันดับสูงขึ้นกวาปท่ีผานมา 

 

 ตัวอยาง  1   :   การประเมินตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 

 ผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริง 

                   สถาบัน ก  ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันหรือ 

ระดับสาขายอยจากสถาบันกลางท่ีเปนท่ียอมรับระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  

ถือวา  สําเร็จอยูที่ระดับคะแนน 5 

 

ตัวอยาง  2   :   การประเมินตัวช้ีวัดผลไมสําเร็จ 

ผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริง 

        สถาบัน  ข   ไมไดรับการจัดอันดับ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 

ของสถาบันอุดมศึกษา  ข   ถือวา  ไมสําเร็จ  อยูที่ระดับคะแนน  1 
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นิยามศัพทที่ใชในการประเมิน 

 

 1. อาจารยประจํา  หมายถึง  อาจารยประจําท่ีเปนขาราชการ  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย  รวมท้ัง

อาจารยท่ีมีสัญญาจางกับมหาวิทยาลัยตั้งแต 1 ปขึ้นไป 

 2. นักวิจัยประจํา  หมายถึง  นักวิจัยประจําท่ีเปนขาราชการ  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย  รวมท้ัง

บุคลากรท่ีมีตําแหนงและหนาท่ีความรับผิดชอบเทียบเทาเจาหนาท่ีวิจัยหรือนักวิจัย  และมีสัญญาจางกับ

สถาบันอุดมศึกษา 

 3. งานวิจัย หมายถึง  กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ

แสวงหา  ความรูใหม  ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาตามกระบวนการระเบียบ 

วิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชาเพ่ือใหเกิดเปนองคความรูใหม  หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิมหรือทดลอง 

วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

 4. งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบท่ีเหมาะสมกับกลุมวิชา

ทางศิลปะ ตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน ไดแก ทัศนศิลป (Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) 

และวรรณศิลป (Literature)  และตามการแบงกลุม ISCED (International Standard Classification of 

Education) ไดแก คณะวิจิตศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป คณะศิลปกรรม

ศาสตร คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยมีผลงานท่ีแสดงออกถึงแนวทาง 

การทดลอง หรือการพัฒนาจากแนวคิดการสรางสรรคเดิม เพ่ือเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร

ทางศิลปะ งานสรางสรรคครอบคลุมถึงสิ่งประดิษฐ  และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางท่ีมีคุณคาและ

คุณประโยชนเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพ 

 5. งานวิจัยที่เผยแพรผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี

ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 

ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับ 

ในสาขาวิชาน้ันๆ นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25  

 6. งานวิจัยที่เผยแพรผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย

ในท่ีประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม 

ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับ 

ในสาขาวิชาน้ันๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25  

 7. งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับ

การตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal)  ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre 

(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.  

 8. งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ

ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr.com) และฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index 
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Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus 

หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

 9. การเผยแพรงานสรางสรรค หมายถึง การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือจัดการแสดง

(Performance) ซ่ึงเปนการนําเสนอผลงาน ศิลปะแขนงตางๆ อาทิ ผลงานศิลปะ ดนตรี และการแสดงท่ีเปนผลงาน

วิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการนําเสนอในระดับชาติ 

หรือนานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจากองคกร สมาคม 

ท่ีเก่ียวของและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการประเมินคุณคาของผลงานในการเผยแพร 

เชน มีคณะกรรมการกลั่นกรอง (peer review)  คุณภาพของผลงานกอนเผยแพร ซ่ึงอาจประกอบดวย ศิลปน

ระดับชาติ ผูทรงคุณวุฒิ  และนักวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับในวงวิชาการ  

 10. แหลงเผยแพรที่มีคุณภาพ หมายถึง สถานท่ีสําหรับการเผยแพร โดยการจัดนิทรรศการหรือจัดการ

แสดงซ่ึงเปนการนําเสนอผลงานจากงานสรางสรรค สูสาธารณะหรือกลุมเปาหมาย โดยประกอบดวยหลักเกณฑ 

ในการพิจารณาคุณภาพ  ดังตอไปน้ี 

   1) ตองเปนหอศิลประดับสถาบันการศึกษา 

   2) หอศิลปขององคกรหรือสมาคมจะตองเปนสถานท่ีจัดการแสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ และมี

คณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป เพ่ือดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 

   3) แหลงเผยแพรระดับนานาชาติตองไดรับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ หรือเปน

โครงการความรวมมือทางศิลปะระหวางประเทศ 

   4) มีคณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองคัดเลือกงานศิลปะหรือการจัดแสดงผลงาน โดยมี

องคประกอบของคณะกรรมการท่ีสอดคลองกับเกณฑการประเมิน ประกอบดวย ศิลปนระดับชาติ ผูทรงคุณวุฒิ 

และนักวิชาการท่ีไดรับการยอมรับในวงวิชาการ 

   5) ศิลปะท่ีไมตองการแสดงท่ีหอศิลป จะตองมีเอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมินผล โดย

ผลงานท่ีจัดแสดงตองไดรับการยอมรับจากผูทรงคุณวุฒิในวงวิชาการ หรือหลักฐานท่ีแสดงกิจกรรมการดําเนินการ

อยางเปนระบบและมีคุณภาพ ของการแสดงท่ีมีลักษณะเฉพาะ เชน การแสดงพ้ืนบาน ดนตรี ดุริยางคศิลป และ

นาฏศิลปนอกสถานท่ี (Street Performance)  เปนตน 

 11. ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ  หมายถึง  บทความวิชาการ  ตํารา  หรือหนังสือท่ีผาน

กระบวนการกลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลว  ตามเกณฑของ กพอ.  เร่ืองหลักเกณฑการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการหรือเทียบเทา 

   - บทความวิชาการ  หมายถึง  เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ  มีขอความรูท่ี

สะทอนมุมมอง  แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีไดจากประสบการณ  การสังเคราะหเอกสาร หรือการวิจัย  โดยจัดทําในรูปของ

บทความเพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซ่ึงมีผูตรวจอาน 

   - ตํารา  หมายถึง  เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ  อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเน้ือหา

ท้ังหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหน่ึงของรายวิชาหรือหลักสูตรก็ได  โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรู 

ท่ีเก่ียวของ  และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

   - หนังสือ  หมายถึง  เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนขึ้นเพ่ือเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการหรือผูอาน

ท่ัวไป  โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชา

หน่ึง  ท้ังน้ีจะตองเปนเอกสารท่ีเรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ  มีรากฐานทางวิชาการท่ีม่ันคงและใหทัศนคติของ
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ผูเขียนท่ีสรางเสริมปญญาความคิด  และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชาน้ันๆ หรือสาขาวิชา 

ท่ีเก่ียวของ 

 12. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดนําไปใช

ประโยชนตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสู 

การแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐาน

ปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตามวัตถุประสงค และ/หรือ ไดการ

รับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

   ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีสามารถนําไปสูการแกปญหา 

ไดอยางเปนรูปธรรม  มีดังน้ี  

    1) การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน  ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชน 

แกสาธารณชนในเร่ืองตางๆ ท่ีทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแก การใชประโยชน 

ดานสาธารณสุข ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริม

ประชาธิปไตยภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน  

    2) การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป

ประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย  หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน  เปนตน 

    3) การใชประโยชนในเชิงพาณิชย  เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปสูการพัฒนา

สิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 

    4) การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค  ซ่ึงเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับ

จิตใจ กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะท่ีนําไปใชในโรงพยาบาล ซ่ึงไดมีการศึกษาและ 

การประเมินไว 

 13. หนวยงานทีเ่กี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชน หมายถึง 

หนวยงานหรือองคกรภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบันอุดมศึกษาไปใช

กอใหเกิดประโยชน โดยมีการรับรองเปนเอกสารหลักฐานท่ีชัดเจน พรอมท้ังระบุผลของการนํางานวิจัยหรือ 

งานสรางสรรคไปใชประโยชน 

 14. หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรท่ีเปดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเปนหลักสูตรท่ีไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   

2554) 

 15. การบูรณาการ (Integration)  หมายถึง  การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ  

การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญของสถาบัน 

(organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 

(alignment)  ซ่ึงการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการ มีความ

เชื่อมโยงกันเปนหน่ึงเดียวอยางสมบูรณ  

 16. การใหบริการทางวิชาการแกสังคม  หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอก 

สถาบันการศึกษา  หรือเปนการใหบริการท่ีจัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
36 

 17. ผูมีสวนไดส วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตางๆ ท่ีไดรับผลกระทบ หรืออาจ 

ไดรับผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ เชน  

นักศึกษา ผูปกครอง สมาคมผูปกครอง ผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในดานตางๆ ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ องคการท่ีทําหนาท่ีกํากับ

ดูแลกฎ ระเบียบ องคการท่ีใหเงินสนับสนุน ผูเสียภาษี ผูกําหนดนโยบาย ผูสงมอบ ตลอดจน  ชุมชนในทองถิ่น  

และชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 

 18. แผนกลยุทธ  หมายถึง  แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใชเวลา 5 ป  เปนแผนท่ีกําหนด 

ทิศทางการ พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการ 

วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตางๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของ สถาบัน  

มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพ่ือวัดระดับ ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามกลยุทธ  โดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงาน  หรือแผนปฏิบัติการประจําป 

 19. แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป   

เปนแผนท่ีถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฎิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย  โครงการ

หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปน้ันๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ  ตัวบงชี้ความสําเร็จของ

โครงการหรือกิจกรรม  คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลาน้ัน  รวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ  

งบประมาณในการดําเนินการ  รายละเอียดและทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 

 20. ระบบและกลไก 

    20.1) ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือให

ไดผลออกมา ตามท่ีตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสาร

หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ 

ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

    20.2) กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 

มีการจัดองคการหนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

 21. ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบท่ีทําหนาท่ีในการรวบรวมขอมูลเขามาทําการประมวลผล รวมท้ัง

การวิเคราะหเพ่ือจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ  และนําสงไปยังผูท่ีมีสิทธิไดรับสารสนเทศ เพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงาน  การบริหารหรือการตัดสินใจโดยมีคอมพิวเตอรรวมท้ังอุปกรณตางๆ เปนเคร่ืองมือสนับสนุนการทํางาน

ของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภทในแตละประเภทมีไดหลายระบบ  ท้ังน้ี  

เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานท่ีแตกตางกันออกไป 

 22. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ  หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน 
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ฐานการประเมิ
ะประเมินคุณ
รอบการประเมิ

ดการเรียนการ

ตามคํารับรองก

ารผลิตบัณฑิตท่ี
ณภาพและมาตรฐ
ซียนและประชา

ารวิจัยเพ่ือสร้าง
ชน์ให้กับชุมชน

นศูนย์กลางแห่ง
ออกเฉียงเหนือ 

ารประเมินผลการ

แนวทางแ

ชการตามแผน

กรอบการประ
ซึ่งอยู่ภายใต้ก
ใต้การจัดเรียน
วามพร้อมเข้าสู
มูลค่าเพิ่มหรือ
คมในภาคตะ
องถิ่นไปใช้ประ
การให้มีประสิท
ษณ์ของมหาวิท
ลัยสีเขียว และ
ยงานของมห

มินผลตามเกณ
 ทั้ง 7 ด้าน  จึ
การบูรณาการ
มินผลจากส่วน
ณภาพการศึกษ
มนิคํารับรองกา

รสอน (ระดับอ

ภารกิจ 
การปฏิบัติราชก

มีคุณภาพภายใ
ฐานของชาติแล
าคมโลก   

องค์ความรู้และ
และสังคม 

งการเรียนรู้และ
   

รปฏิบัติราชการตา

บทท่ี 3 
 

 
 

และวิธีการป
 

นปฏิบัติราชกา

ะเมินผลการปฏ
รอบการประเ
นการสอนในห
สู่ประชาคมอาเ
อใช้ประโยชน์ใ
ะวันออกเฉียง
ะโยชน์อย่างยั
ทธิภาพ  และ
ทยาลัยให้ได้รับ
ะรักษ์ส่ิงแวดล้อ
หาวิทยาลัยมีก
ณฑ์มาตรฐานก
จึงได้กําหนดก
รตัวชี้วัดการป
ต่างๆ  เช่น  ตั
ษา  ตัวชี้วัดสํ
ารปฏิบัติราชก

อุดมศึกษา) 

 
การของคณะ/ห

ใต้การจัดเรียนก
ละสากล  รวมท้ั

ะพัฒนานวัตกรร

ะบริการวิชาการ

มแผนปฏิบัติราชก

ประเมินผล 

ร 

ฏิบัติราชการข
มินผลยุทธศา

หลักสูตรที่ทันส
เซียนและประช
ห้กับชุมชนแล
งเหนือ  4)  
ยั่งยืน  และผส
ยกระดับการบ
บการยอมรับแ
อม 
ารประเมินผล

การประเมินผล
รอบการประเ
ระเมินผลแผน

ตัวชี้วัดของสํานั
สํานักงานคณะ
การประจําปีขอ

หน่วยงาน 

การสอนในหลักส
ท้ัง เตรียมความพ

รมท่ีสร้างมูลค่า

รแก่สังคม 

การประจําปีงบปร
 มหาวิท

 

ของคณะ/หน่ว
สตร์ทั้ง 7 ด้าน

สมัยตามเกณฑ์
ชาคมโลก  2) 
ะสังคม   3)  

 ส่งเสริมการน
สมผสานวัฒนธ
บริหารจัดการ
และพัฒนาเป็น

ลการปฏิบัติรา
ลต่างๆ  และส
เมินผลการปฏิ
นปฏิบัติราชก
นักงาน ก.พ.ร. 
ะกรรมการกา
องคณะ/หน่วยง

สูตรท่ีทันสมัย
พร้อมเข้าสู่

เพ่ิม 

ระมาณ พ.ศ. 2557
ยาลัยมหาสารคาม

วยงาน เพื่อรับ
นของมหาวิทย

ฑ์คุณภาพและม
  การวิจัยเพื่อส

  เป็นศูนย์กลาง
นําทุนทางวัฒ
ธรรมในระดับ
รมหาวิทยาลัย
นมหาวิทยาลัย

าชการที่สอดค
สะท้อนการดํา
ฏิบัติราชการข
การที่มาจากเก
  ตัวชี้วัดของส
ารอุดมศึกษา
งาน  ดังนี้ 

นํ้าหนัก
ร้อยละ 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

7  
ม 

37 

บส่ิงจูงใจ 
ยาลัย คือ  
มาตรฐาน
สร้างองค์
งแห่งการ
ฒนธรรม  
ชาติและ 
ตามหลัก 
ยในระดับ

คล้องกับ
าเนินงาน 
องคณะ/
กณฑ์การ
สํานักงาน
 ตัวชี้วัด

ก 
 80 

 25 

 15 

 10 
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ภารกิจ นํ้าหนัก 
4)  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ไปใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล   
ร้อยละ 5 

5)  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  และยกระดับการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 15 

6)  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยในระดับสากล 

ร้อยละ 5 

7)  ยุทธศาสตร์พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 5 

ส่วนท่ี 2  ผลงานร่วม ร้อยละ 5 

ส่วนท่ี 3  ผลงานเด่นของคณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 15 

รวม ร้อยละ 100 

 
 
กลุ่มที่ 2 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับขั้นพื้นฐาน) 

ภารกิจ นํ้าหนัก 
ส่วนท่ี 1  ยุทธศาสตร์/งานหรือภารกิจหลักของหน่วยงาน  ร้อยละ 60 

ส่วนท่ี 2  รางวัลหรือนวัตกรรมใหม่ท่ีหน่วยงานท่ีจะพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือแก้ปัญหาหรือ 
 สร้างชื่อเสียงหรือความโดดเด่นให้มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 40 

รวม ร้อยละ 100 

 
 
กลุ่มที่ 3 หน่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

ภารกิจ นํ้าหนัก 
ส่วนท่ี 1  ยุทธศาสตร์/งานหรือภารกิจหลักของหน่วยงาน ร้อยละ 60 

ส่วนท่ี 2  ภารกิจงานที่เป็นผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย/หรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
 จากมหาทยาลัย 

ร้อยละ 20 

ส่วนท่ี 3  รางวัลหรือนวัตกรรมใหม่ท่ีหน่วยงานท่ีจะพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือแก้ปัญหาหรือ 
 สร้างชื่อเสียงหรือความโดดเด่นให้มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 20 

รวม ร้อยละ 100 
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กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
 

 1) สรุปจํานวนตัวชี้วัดการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 

ยุทธศาสตร์ รวมนํ้าหนัก รวมตัวชี้วัด 

 ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 

1) ยทุธศาสตรก์ารผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอน 
ในหลักสูตรทีท่นัสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล  
รวมทัง้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลก 

42.00 8 

2) ยทุธศาสตรก์ารวจิัยเพือ่สรา้งองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ใหก้บัชุมชนและสังคม 

15.00 8 

3) ยทุธศาสตรเ์ป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.00 2 

4) ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการนําทนุทางวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนยีม  และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน  และผสมผสานวัฒนธรรม 
ในระดับชาติและสากล 

2.00 1 

5) ยทุธศาสตรพ์ัฒนาระบบบรหิารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ และยกระดับ
การบริหารจัดการมหาวทิยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

30.00 17 

6) ยทุธศาสตร์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยให้ไดร้ับการยอมรับ 
และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

4.00 3 

7) ยุทธศาสตร์พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์ส่ิงแวดล้อม 3.00 1 

รวมทั้งสิ้น 100.00 40 

 
 

 2) สรุปตัวชี้วัด น้ําหนัก หน่วยงานกํากับตดิตามข้อมูล และหน่วยงานที่ต้องรบัผิดชอบดําเนนิการตวัช้ีวัด 
 

  
ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้กํากับ 
ตัวชี้วัด 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียน
การสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและ
สากล  รวมทั้งเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

42    

     เป้าประสงค์ที่  1.1  หลักสูตรต้องได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ ผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก 

30    

  1.1.1.1) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามผลประเมิน
ประกันคุณภาพภายใน 

 30 รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 

กองทะเบียนฯ  
สํานักศึกษาทั่วไป 
กองแผนงาน 
** ศูนย์ประกันฯ 

ทุกคณะ 
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ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้กํากับ 
ตัวชี้วัด 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

     เป้าประสงค์ที่ 1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานและสังคมมีศักยภาพในการแข่งขัน 
ในสังคมโลก 

5    

 1.2.1.1) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการฝึกประสบการณ์กับสถาน
ประกอบการจริงของภาครัฐหรือเอกชนท้ังในหรือต่างประเทศ  หรือ 
สหกิจศึกษา ก่อนสําเร็จการศึกษา 

2 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 

กองบริการ
การศึกษา 

ทุกคณะ 
 

 1.2.1.2) ระดับความสําเร็จของการแลกเปล่ียนนิสิตไปศึกษาดูงาน 
หรือฝึกงานในต่างประเทศ (Outbound) 

1.50 รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 

กอง
ประชาสัมพันธ์ 

ทุกคณะ 
 

       1.2.1.3) ระดับความสําเร็จของการรับนิสิตแลกเปล่ียนชาวต่างชาติ 
        เข้ามาในมหาวิทยาลัย (In bound) 

1.50 รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 

กอง
ประชาสัมพันธ์ 

ทุกคณะ 
 

    1.2.2.1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนานิสิตให้มีความพร้อม 
ด้านทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียน +3 

1.50 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 

สํานักศึกษาทั่วไป ทุกคณะ 

       1.2.2.2) ระดับความสําเร็จของการทดสอบความรู้ความสามารถ 
       ทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ก่อนสําเร็จการศึกษา (MSU English  
       Exit – Exam) 

1.50 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 

สํานักศึกษาทั่วไป ทุกคณะ 

  1.2.3.1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit-Exam) 

2 ผอ สํานัก
คอมพิวเตอร์ 

สํานัก
คอมพิวเตอร์ 

ทุกคณะ 
 

     เป้าประสงค์ที่ 1.3  เพ่ือให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเปน็พลเมืองด ี
ของสังคมไทยและสังคมโลก เป็นผู้มีวฒันธรรมทางสังคม อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และสอดคล้องกับอัตลกัษณ์ของนิสิต
มหาวิทยาลัย 

2    

1.3.1.1) ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมในการ
ส่งเสริมและพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

2 รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร 

กองกิจการนิสิต ทุกคณะ 
 

     

ยุทธศาสตรท์ี ่2  การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 

15    

     เป้าประสงค์ที่  2.1) มหาวิทยาลัยต้องมีหน่วยวิจัยและผลงานที่มี
ความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากสถาบันอื่น 

7    

 2.1.1.1) ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดหน่วย
วิจัยเฉพาะทาง 

2 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/ 
หน่วยวิจัย 

       2.1.2.1) ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมให้หลักสูตรมีการนําองค์ 
       ความรู้ที่ได้จากการวิจัย/งานสร้างสรรค์กลับไปพัฒนารูปแบบการเรียน 
       การสอน ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา ผลิตส่ือ 
       เผยแพร่เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ 

2 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/ 
หน่วยวิจัย 

       2.1.2.2) ระดับความสําเร็จของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 3 รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ทุกคณะ 
 

     เป้าประสงค์ที่ 2.2  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้าน
การวิจัยของอาจารย์และนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา และการมีเครือข่าย 
การวิจัยร่วมกับนักวิจัยภายนอกทั้งในหรือต่างประเทศ 

8    

      2.2.1.1) ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 

2 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/ 
หน่วยวิจัย 
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ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้กํากับ 
ตัวชี้วัด 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

       2.2.1.2) ระดับความสําเร็จของผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
       โทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

2 คณบดีบณัฑิต
วิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย ทุกคณะ 

       2.2.1.3) ระดับความสําเร็จของผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
       เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

2 คณบดีบณัฑิต
วิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย ทุกคณะ 

       2.2.1.4) ร้อยละของบทความวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งหมดท่ีได้รับ  
       การอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับ 
       นานาชาติต่ออาจารย์ประจํา* 

1 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

คณะไม่ต้อง
ดําเนินการ 
แต่ใช้ผลร่วมกับ 
มหาวิทยาลัย 

      2.2.2.1) ระดับความสําเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ 
      แลกเปล่ียนด้านการวิจัยทั้งในหรือต่างประเทศ 

1 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ 
 

     
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

4    

     เป้าประสงค์ที่ 3.1 มหาวิทยาลัยต้องแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม 
(University Social Responsibility) ด้วยการเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ 
ของสังคมและชุมชน  ด้วยการส่งเสรมิให้อาจารย์และนสิิตนําความรู้ไปสู่
การปฏิบัติในชุมชน 

2    

  3.1.1.1) ระดับความสําเร็จของการบูรณาการการเรียนการสอน หรือ
การวิจัย และ/หรือการให้บริการวิชาการแก่สังคมไปสู่การเขียนตํารา 
หรือส่ือเผยแพร่ความรู้สู่สังคมหรือการบูรณาการจากการเขียนตํารา
หรือส่ือเผยแพร่ความรู้สู่สังคมไปสู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

2 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/ 
หน่วยวิจัย/
หน่วยบริการ
วิชาการ 

เป้าประสงคท์ี่ 3.2 มหาวิทยาลัยต้องเป็นที่พ่ึงในการเตรยีมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสังคมและชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2    

  3.2.1.1) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการกิจกรรม/โครงการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไปในด้านภาษาอังกฤษ
หรือภาษาอาเซียนหรือศิลปวัฒนธรรม หรือสังคม หรือเศรษฐกิจและ
หรือการเมือง 

2 รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารฯ/
ผู้อํานวยการ
สํานักศึกษา
ทั่วไป 

**สํานักศึกษาทั่วไป/
กองประชาสัมพันธ์ 

ทุกหน่วยงาน 

     

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  สง่เสริมการนําทนุทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินไปใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน และผสมผสานวัฒนธรรม 
ในระดับชาติและสากล 

2    

     เป้าประสงค์ที่  4.1  มหาวิทยาลัยต้องอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ 
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

2    

  4.1.1.1) ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ 
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

2 รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 

กองส่งเสริมการ
วิจัยฯ 

ทุกคณะ/ 
หน่วยวิจัย/
หน่วยบริการ
วิชาการ/หน่วย
ทํานุบํารุงฯ 
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ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้กํากับ 
ตัวชี้วัด 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ  และ
ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

30    

     เป้าประสงค์ที่  5.1 มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องตามอัตลักษณ์ ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

4    

  5.1.1.1) ระดับความสําเร็จของคณะ/หน่วยงานที่มีแผนกลยุทธ ์
ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

1 ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายวางแผนฯ 

ผู้อํานวยการ 
กองแผนงาน 

ทุกหน่วยงาน 

 5.1.2.1) ระดับความสําเร็จของคณะ/หน่วยงานที่มีการดําเนินงาน 
การบริหารจัดการความเส่ียงผ่านเกณฑ์ระดับดี (4.00) ขึ้นไป 

1 ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายวางแผนฯ 

ผู้อํานวยการ 
กองแผนงาน 

ทุกหน่วยงาน 

 5.1.3.1) ระดับความสําเร็จของคณะที่มีการนําการจัดการความรู้ 
ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร 

1 รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 

ผู้อํานวยการ 
ศูนย์พัฒนาฯ 

ทุกหน่วยงาน 

 5.1.4.1) จํานวนหน่วยงานใหม่ที่มีการจัดต้ัง 1 ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายวางแผนฯ 

ผู้อํานวยการ 
กองแผนงาน 

ทุกหน่วยงาน 

     เป้าประสงค์ที่ 5.2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิและ
ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และมีศกัยภาพและขีดความสามารถในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและการแข่งขัน 

11    

  5.2.1.1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย 1 รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ทุกหน่วยงาน 
 

      5.2.1.2) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาอาจารย์ 1 รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ทุกคณะ 
 

      5.2.1.3) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 1 รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ทุกหน่วยงาน 
 

      5.2.2.1) ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2 รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ทุกคณะ 
 

      5.2.2.2) ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญา
เอกของอาจารย์ 

2 รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ทุกคณะ 
 

      5.2.3.1) ร้อยละของอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 2 รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ทุกคณะ 
 

      5.2.3.2) ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

2 รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
บุคลากรฯ 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ทุกคณะ 
 

    เป้าประสงค์ที่ 5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารการเงินการคลงัที่ม่ันคง
ย่ังยืน และมีประสิทธิภาพ 

13    

     5.3.1.1) ระดับความสําเร็จของการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1 รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร 

กองคลังและพัสดุ ทุกหน่วยงาน 
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ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้กํากับ 
ตัวชี้วัด 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

     5.3.1.2) ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต* 1 รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร 

กองคลังและพัสดุ ทุกหน่วยงาน 
ไม่ต้องดําเนินการ
แต่ใช้ผลร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

     5.3.1.3) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (แผ่นดิน)     

         5.3.1.3.1) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 2 รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร 

กองคลังและพัสดุ ทุกหน่วยงาน 

         5.3.1.3.2) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม     

             5.3.1.3.2.1) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม  
6 เดือนแรก 

1    

             5.3.1.3.2.2) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม  
12 เดือน 

1    

          5.3.1.3.3) ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร 

กองคลังและพัสดุ ทุกหน่วยงาน 

     5.3.1.4) ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานทางการเงิน 1 รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร 

กองคลังและพัสดุ ทุกหน่วยงาน 

     5.3.2.1) ระดับความสําเร็จของการแสวงหาหรือการบริหารสินทรัพย์ 
      และรายได้เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน (ระดับ 
      มหาวิทยาลัยคณะไม่ต้องดําเนินการแต่ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย)* 

2 รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร 

กองคลังและพัสดุ ทุกหน่วยงาน 
ไม่ต้อง
ดําเนินการ 
แต่ใช้ผลร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

     เป้าประสงค์ที่ 5.4) มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถ้วน
ถูกต้อง เชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจ รองรับการบริหารจัดการขององค์กร 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

2    

       5.4.1.1) ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย   
       ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งมหาวิทยาลัย 
       ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  (7 ฐานข้อมูล)  
       (ระดับมหาวิทยาลัย  คณะไม่ต้องดําเนินการแต่ใช้ผลร่วมกับ 
       มหาวิทยาลัย)* 

2 ผู้อํานวยการ
สํานัก
คอมพิวเตอร์ 

ผู้อํานวยการ 
สํานักคอมพิวเตอร์ 

ทุกหน่วยงาน 
ไม่ต้อง
ดําเนินการ 
แต่ใช้ผลร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

     

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใหไ้ด้รับการยอมรับ
และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

5    

     เป้าประสงค์ที่ 6.1  มหาวิทยาลัยต้องมีรูปแบบการจัดกิจกรรม 
ทางวิชาการและกิจกรรมสาธารณะเชิงรุกเพ่ือให้มหาวทิยาลัยเป็นที่รู้จัก
และเกิดการยอมรับ และการจัดอันดับในระดับสากล 

5    

 6.1.1.1) ระดับความสําเร็จของมหาวิทยาลัยในการได้รับการจัดอันดับ
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา/การวิจัย/การบริการวิชาการ/
การบริหารจัดการองค์กร จากองค์กรระดับนานาชาติ  ไม่น้อยกว่า 4 
แห่ง (ระดับมหาวิทยาลัย คณะไม่ต้องดําเนินการแต่ใช้ผลร่วมกับ
มหาวิทยาลัย)* 

3 รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 

กอง
ประชาสัมพันธ์ 

ทุกหน่วยงาน 
ไม่ต้องดําเนินการ
แต่ใช้ผลร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

 6.1.2.1) ระดับความสําเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ
แลกเปล่ียนอาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัย หรือการเรียนการสอน  
ทั้งในหรือต่างประเทศ 

1 รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 

กอง
ประชาสัมพันธ์ 

ทุกคณะ 
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ตัวชี้วัด 

น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้กํากับ 
ตัวชี้วัด 

เจ้าภาพหลัก
ประสานงาน

ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

       6.1.3.1) ระดับความสําเร็จของการเป็นหรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 
       วิชาการหรือสัมมนา หรือฝึกอบรมทางวิชาการในระดับชาติหรือ 
       นานาชาติ 

1 รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 

กอง
ประชาสัมพันธ์ 

ทุกคณะ 

     

ยุทธศาสตรท์ี่  7  พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 3    

     เป้าประสงค์ที่  7.1  มหาวิทยาลัยต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

3    

  7.1.1.1) ระดับความสําเร็จของมหาวิทยาลัยในการได้รับการจัดอันดับ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 10 ของประเทศ  (ระดับมหาวิทยาลัย 
คณะไม่ต้องดําเนินการแต่ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย)* 
 

2.50 รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 

กองอาคารสถานที ่ ทุกหน่วยงาน 
ไม่ต้องดําเนินการ
แต่ใช้ผลร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

 รวม  40  ตัวชี้วัด 100    

หมายเหตุ  *  หมายถึง  ใช้ผลการประเมินร่วมกับระดับมหาวิทยาลัย 
              ** หมายถึง  ผู้ประสานงานหลักตัวชี้วัด 
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 ยุทธศาสตรที่ 1   การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย 

ตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก 

 

 
 

หนวยวัด :   ระดับคุณภาพ 

คําอธิบาย  : 

  พิจารณาความสําเร็จของตัวชี้ วัดตามหลักเกณฑและวิ ธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ขององคประกอบที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  กําหนดจากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ประจําปการศึกษา 2556  ทั้ง 9 องคประกอบ  

 

เกณฑการประเมิน  : 

 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 ระดับคุณภาพของคะแนนผลประเมิน  0.00 - 1.50 

2 ระดับคุณภาพของคะแนนผลประเมิน  1.51 - 2.50 

3 ระดับคุณภาพของคะแนนผลประเมิน  2.51 - 3.50 

4 ระดับคุณภาพของคะแนนผลประเมิน  3.51 - 4.50 

5 ระดับคุณภาพของคะแนนผลประเมิน  4.51 - 5.00 

 

 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด (ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ   โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 1.1.1.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามผลประเมิน

ประกันคุณภาพภายใน  ในระบบบริหารยุทธศาสตร ตามระยะเวลาตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 1.1.1.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามผลประเมิน

ประกันคุณภาพภายใน   ในระบบบริหารยุทธศาสตร  ครบถวน  และถูกตอง  ตามเกณฑการ

ประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามผลประเมินประกันคุณภาพภายใน 
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ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. ใชขอมูลผลการประเมินระดับสถาบัน  และระดับคณะวิชา  ของแตละองคประกอบของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2556  ซ่ึงเปนการประเมินที่ครบถวนทั้งตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  และตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  โดยมี

รายละเอียดตามเกณฑการประเมินในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งเกณฑมาตรฐานทั่วไปและเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม 

 2. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

 3. รายงานการประชุมฯ 

 4. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 

 5. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

 6. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่กําหนด หรือการรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

 7. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด  

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : 

 KPI   Owner  :    ทุกคณะ 

 Data  Owner  :    ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

หนวยวัด :   รอยละ 

คําอธิบาย : 

  การผลิตบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพน้ัน จะศึกษาหาความรูภาคทฤษฎีแตเพียงอยางเดียวคงจะเปนไปไมได

สําหรับยุคปจจุบัน  ดังคํากลาวของมหาตมะคานธี ที่กลาวไววา “ถาคนศึกษาเฉพาะตําราคนไดความรู  แตถาศึกษา 

จากประสบการณจะทําใหไดปญญา”   ดังน้ัน  มหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงานจําเปนตองมีการสงเสริมและสนับสนุน 

ใหนิสิตไดฝกภาคปฏิบัติในสาขาหรือวิชาชีพของตนเองใหมากเพียงพอจนสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางดี มีความม่ันใจ 

และเชื่อม่ันในการทํางาน การฝกงานหรือฝกประสบการณเปนกระบวนการภาคปฏิบัติ  เปรียบเสมือนหัวใจของการผลิต

บัณฑิตออกไปรับใชสังคม  เปนประสบการณที่จําเปนและสําคัญยิ่งเพราะเปนชวงสําคัญที่นิสิตจะไดนําทฤษฏีที่ไดจากการ

เรียนรูในวิชาตางๆ ไปประยุกตสูภาคปฏิบัติและเปนโอกาสสําคัญที่นิสิตไดฝกงานภายใตการแนะนําของผูรูหรือผูเชี่ยวชาญ

ในสถานที่ที่ไปฝกประสบการณ หรือการฝกปฏิบัตินอกสถานที่  หรือไดปฏิบัติงานโดยเทียบโอนระหวางภาระงานที่ปฏิบัติ

กับการฝกประสบการณวิชาชีพ (โครงการสหกิจศึกษา) หรือเปนไปตามที่หลักสูตรไดกําหนดไว  

  หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2556  โดยยึดขอมูลหลักสูตรจากกองทะเบียนและ

ประมวลผล   ทั้งน้ี การนับหลักสูตรใหนับเฉพาะระดับปริญญาตรี  และใหนับแยกเปนรายสาขาวิชา 

  *กรณี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หลักสูตรที่มีการฝกประสบการณฯ หมายถึง หลักสูตรที่มีการบรรจุ 

รายวิชา 1302432 การฝกงานทางรัฐศาสตร  ในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2556  เปนหลักสูตร 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1.1  รอยละของหลักสูตรที่มีการฝกประสบการณกับสถานประกอบการจริงของภาครัฐหรือ

   เอกชนทั้งในหรือตางประเทศ หรือสหกิจศึกษา กอนสําเร็จการศึกษา 
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ที่เปนวิชาเอกเลือกของเอกรัฐประศาสนศาสตร  และเปนวิชาเลือกนอกเอกของทุกเอก  (เอกการเมืองการปกครอง  

เอกความสัมพันธระหวางประเทศ)  ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

  การฝกประสบการณ  หมายถึง  การที่นิสิตออกไปฝกงานตามโครงสรางของหลักสูตร หรือการออกไปฝก

ประสบการณในสถานประกอบการจริง  หนวยงาน องคกร ทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน ทั้งในหรือตางประเทศ หรือสหกิจ

ศึกษา  โดยใหเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร  หรือขอตกลงหรือหลักเกณฑในการฝกประสบการณหรือฝกงานของนิสิต

กอนที่จะสําเร็จการศึกษา 

 

เกณฑการประเมิน  : 

 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 

จํานวนหลักสูตรที่มีการฝกประสบการณกับสถานประกอบการจริงของภาครัฐหรือเอกชน 

ทั้งในหรือตางประเทศ หรือสหกิจศึกษา กอนสําเร็จการศึกษา X 100 

จํานวนที่เปดสอนทั้งหมด ในปการศึกษา 2556  

 

  เกณฑการใหคะแนน :  

   ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังน้ี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

60 70 80 90 100 

 

  ตัวอยาง 
 

 

                    =  รอยละ  96.59    คะแนนที่ไดเทากับ  4.6590  คะแนน 

 

 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด (กองบริการการศึกษา) 

  ใหดําเนินงานตัวชี้วัดชื่อ  :  ระดับความสําเร็จของหลักสูตรที่มีการฝกประสบการณกับสถานประกอบการ

จริงของภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือตางประเทศ หรือสหกิจศึกษา กอนสําเร็จการศึกษา 
 

  เกณฑการประเมิน  : 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ   โดยมีการระดม

ความคิดและการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 1.2.1.1 รอยละของหลักสูตรที่มีการฝกประสบการณกับสถาน

ประกอบการจริงของภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือตางประเทศ หรือสหกิจศึกษา กอนสําเร็จ

การศึกษา  ในระบบบริหารยุทธศาสตร  ตามระยะเวลาตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 
85 

X 100 
88 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 1.2.1.1 รอยละของหลักสูตรที่มีการฝกประสบการณกับสถาน

ประกอบการจริงของภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือตางประเทศ หรือสหกิจศึกษา กอนสําเร็จ

การศึกษา  ในระบบบริหารยุทธศาสตร  ครบถวน  และถูกตอง  ตามเกณฑการประเมินผล 

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรทีี่เปดสอนในปการศึกษา 2556   โดยนับแยกเปนรายสาขาวิชา 

 2. จํานวนหลักสูตรที่มีการฝกประสบการณนิสิตกับสถานประกอบการ หรือหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 

ทั้งในหรือตางประเทศ   

 3. ใบตอบรับการเขาฝกงาน หรือหลักฐานอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการไปฝกประสบการณของนิสิตกอนสําเร็จการศึกษา 

ของหลักสูตร 

 4. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

 5. รายงานการประชุมฯ 

 6. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 

 7. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

 8. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่กําหนด หรือการรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

 9. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด  

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : 

 KPI Owner    :  ทุกคณะ 

 Data Owner  :  กองบริการการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

หนวยวัด  :  ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  :   

  การแลกเปล่ียนนิสิตไปศึกษาดูงานหรือฝกงานในตางประเทศ  หมายถึง  หลักสูตรที่เปดสอนในป

การศึกษา 2556  มีการแลกเปล่ียนนิสิตกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในตางประเทศ  โดยการแลกเปล่ียนนิสิตใหครอบคลุมไปถึง

การศึกษาดูงาน  หรือฝกงาน  หรือการเรียนการสอน  หรือการวิจัย  หรือการประชุมสัมมนาวิชาการ  หรือนําเสนอผลงาน

ในตางประเทศ  หรือลักษณะอ่ืนๆ ที่ไดมีขอตกลงรวมกันระหวางสถาบัน ทั้งน้ี การแลกเปล่ียนนิสิตมี 2 ลักษณะ  คือ  

   1) การรับนิสิตจากสถาบันการศึกษาอ่ืนเขามาศึกษาดูงานหรือฝกงานในมหาวิทยาลัย 

   2) การสงนิสิตของมหาวิทยาลัยไปสถาบันการศึกษาอ่ืน 

  ทั้งน้ี  โดยมีเงื่อนไขระยะเวลาในการรับหรือสงนิสิตไปศึกษาดูงานหรือฝกงานในตางประเทศ ตองไมนอยกวา 

5 วัน 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1.2  ระดับความสําเร็จของการแลกเปล่ียนนิสิตไปศึกษาดูงานหรือฝกงานในตางประเทศ 

     (In bound  และ  Out bound) 
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  การนับกิจกรรมแลกเปล่ียนนิสิตไปศึกษาดูงานหรือฝกงานในตางประเทศ  ใหนับกิจกรรมที่มีการดําเนินงาน

ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

  หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2556  โดยยึดขอมูลหลักสูตรจากกองทะเบียนและ

ประมวลผล   ทั้งน้ี การนับหลักสูตรใหนับรวมทุกระดับ (ตรี-โท-เอก)  และใหนับแยกเปนรายสาขาวิชา 

  หมายเหตุ  ที่ประชุมเจรจาคํารับรองฯ ของคณะ  มีมติปรับยุบรวมตัวชี้วัด 1.2.1.2   และ ตัวชี้วัด 1.2.1.3  

และใหปรับชื่อตัวชี้วัด 1.2.1.2 ระดับความสําเร็จของการสงนิสิตไปศึกษาดูงานหรือฝกงานในตางประเทศ (In bound  

และ Out bound)  เปน  ตัวช้ีวัด 1.2.1.2  ระดับความสําเร็จของการแลกเปล่ียนนิสิตไปศึกษาดูงานหรือฝกงาน 

ในตางประเทศ (In bound  และ Out bound) 

 
เกณฑการประเมิน  : 

 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 รอยละของหลักสูตรที่มีการสงออกหรือรับนิสิต (ทุกระดับ)  เขาศึกษาดูงานหรือฝกงาน 

ในตางประเทศ  ไมนอยกวา รอยละ 50 ของหลักสูตรที่เปดสอน  (เงื่อนไขระยะเวลาในการรับ

หรือสงนิสิต ตองไมนอยกวา 5 วัน) 

5 รอยละของหลักสูตรที่มีการสงออกหรือรับนิสิต (ทุกระดับ) เขาศึกษาดูงานหรือฝกงาน 

ในตางประเทศ  ไมนอยกวา รอยละ 100 ของหลักสูตรที่เปดสอน  (เงื่อนไขระยะเวลาในการ

รับหรือสงนิสิต ตองไมนอยกวา 5 วัน) 

 
 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด (กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ) 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ   โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 1.2.1.2  ระดับความสําเร็จของการแลกเปล่ียนนิสิตไปศึกษา 

ดูงานหรือฝกงานในตางประเทศ (In bound และ Out bound)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 

ตามระยะเวลาตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 1.2.1.2  ระดับความสําเร็จของการแลกเปล่ียนนิสิตไปศึกษา 

ดูงานหรือฝกงานในตางประเทศ (In bound  และ Out bound)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร

ครบถวน และถูกตอง ตามเกณฑการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรทีี่เปดสอน  ในปการศึกษา 2556  โดยนับแยกเปนรายสาขาวิชา 

 2. รายชื่อหลักสูตรที่มีการสงนิสิตไปศึกษาดูงานหรือฝกงานในตางประเทศ  

 3. จํานวนและรายชื่อนิสิต ขอมูลสถานที่  ระยะเวลา  งบประมาณ  ที่ไดไปศึกษาดูงานหรือฝกงานในตางประเทศ 

 4. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

 5. รายงานการประชุมฯ 

 6. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 

 7. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

 8. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่กําหนด หรือการรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

 9. เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด อาทิเชน คําส่ังอนุมัติการไปตางประเทศหรือรายงานการ

เดินทาง  และขอมูลหลักฐานผลการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด  เปนตน 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด   : 

 KPI  Owner  :    ทุกคณะ 

 Data  Owner  :    งานวิเทศสัมพันธ กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

หนวยวัด  :  ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  :   

  ตัวชี้วัด 1.2.1.3  ที่ประชุมเจรจาคํารับรองฯ ของคณะ  มีมติปรับยุบรวมตัวชี้วัด 1.2.1.3  กับ ตัวชี้วัด 

1.2.1.2  และในการรายงานผลระดับมหาวิทยาลัย  ใหใชผลการดําเนินตัวชี้วัด 1.2.1.3  รวมกับตัวชี้วัด 1.2.1.2   

 

เกณฑการประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย 

  ในการประเมินตัวชี้วัด 1.2.1.3  ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัย  

ใหใชคะแนนจากผลการประเมินตัวชี้วัด 1.2.1.2 ระดับความสําเร็จของการแลกเปล่ียนนิสิตไปศึกษาดูงานหรือฝกงาน 

ในตางประเทศ (In bound  และ Out bound) 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1.3  ระดับความสําเร็จของการรับนิสิตแลกเปล่ียนชาวตางชาติเขามาในมหาวิทยาลัย 

     (In bound) 
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 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด (กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ) 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ   โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 มีการรายงานขอมูล  ตวัชี้วัด 1.2.1.3 ระดับความสําเร็จของการรับนิสิตแลกเปล่ียนชาวตางชาติ

เขามาในมหาวิทยาลัย (In bound)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร ตามระยะเวลาตามปฏิทิน 

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 1.2.1.3 ระดับความสําเร็จของการรับนิสิตแลกเปล่ียนชาวตางชาติ

เขามาในมหาวิทยาลัย (In bound)  ในระบบบริหารยุทธศาสตรครบถวน และถูกตอง  

ตามเกณฑการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  หมายเหตุ  ในการดําเนินงานและการรายงานผลตัวชี้วัด 1.2.1.3  ใหหนวยงานหลักใชผลการดําเนินงาน

และผลประเมินตัวชี้วัด 1.2.1.3  จากผลการดําเนินงานตัวชีวั้ด 1.2.1.2  ระดับความสําเร็จของการแลกเปล่ียนนิสิตไปศึกษา

ดูงานหรือฝกงานในตางประเทศ (In bound  และ Out bound)  มาบันทึกและรายงานผล 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 ตัวชี้วัด 1.2.1.3  ใชหลักฐานรวมกันกับตัวชี้วัด 1.2.1.2 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด   : 

 KPI  Owner  :    ทุกคณะ 

 Data  Owner  :    งานวิเทศสัมพันธ  กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ 

 

 

 

   

 

 

หนวยวัด :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  ภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศ ถือเปนทักษะที่มีความสําคัญในการติดตอส่ือสารของประชาชน 

ทั้งโลก  ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศจึงถือเปนส่ิงจําเปนสําหรับนิสิตในศตวรรษที่ 21  

ซ่ึงกําลังจะกาวออกไปรับใชสังคม และทามกลางการแขงขันในการประกอบอาชีพของเยาวชนไทย เยาวชนอาเซียน และ 

เยาวชนโลก  ดังน้ัน การพัฒนาและสงเสริมทักษะดานภาษาอักกฤษ พรอมทั้งการวัดและการทดสอบความสามารถ 

ของนิสิตจึงเปนอีกหน่ึงแนวทางที่มหาวิทยาลัยและทุกคณะจะตองวางระบบและแนวทางในการพัฒนาทักษะดาน

ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่สอดคลองกับนโยบายของประเทศในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนและ 

ทามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกตอไป 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนานิสิตใหมีความพรอมดานทักษะการส่ือสาร 

      ดวยภาษาอังกฤษ  หรือภาษาอาเซียน +3 
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  การพัฒนานิสิตใหมีความพรอมทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอาเซียน +3 (จีน หรือ

เกาหลี หรือญ่ีปุน)  ตองเปนการจัดหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนานิสิตเพื่อรองรับการเขาสูอาเซียน   

โดยเปนโครงการหรือกิจกรรมที่หลักสูตรจัดเอง  คณะวิชาจัด  คณะอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนจัด  หรือเปนการแยกจัดแตละ

หลักสูตรหรือหลายหลักสูตรจะจัดรวมกันก็ได  และใหนับไดทั้งที่เปนหนวยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย จัด   

แตตองมีนิสิตของหลักสูตรเขารวมโครงการ/กิจกรรมก็สามารถนับไดเชนกัน 

  นิสิต  หมายถึง  นิสิตที่กําลังศึกษาในหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2556  โดยยึดขอมูลนิสิตและ

หลักสูตรจากกองทะเบียนและประมวลผล  ทั้งน้ี การนับนิสิตใหนับเฉพาะระดับปริญญาตรี  และใหนับแยกเปนรายสาขาวิชา  

และใหคณะกําหนดหรือระบุช้ันปของนิสิตที่จะพัฒนาไดเอง 

  การนับ  มีดังน้ี 

   - ใหนับเฉพาะการดําเนินโครงการ/กิจกรรมกับนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

   - โครงการ/กิจกรรมการพัฒนานิสิตใหมีความพรอมทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ  และหรือภาษา

อาเซียน +3 (จีน หรือ เกาหลี หรือ ญ่ีปุน)  ที่หลักสูตรดําเนินการจัด  ใหนับโครงการ/กิจกรรมที่จัดในชวงปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 

 

เกณฑการประเมิน  : 

 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 รอยละของนิสิต (ป.ตรี) ที่ไดรับการพัฒนาทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ และ/หรือ 

ภาษาอาเซียน+3 (จีน หรอืเกาหลี หรือญ่ีปุน) ไมนอยกวา รอยละ 60 

5 รอยละของนิสิต (ป.ตรี) ที่ไดรับการพัฒนาทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ และ/หรือ 

ภาษาอาเซียน+3 (จีน หรือเกาหลี หรือญ่ีปุน) ไมนอยกวา รอยละ 80 

 

 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด  (สํานักศึกษาทั่วไป) 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 1.2.2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนานิสิตใหมีความพรอม

ดานทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียน +3  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

ตามระยะเวลาตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 1.2.2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนานิสิตใหมีความพรอม

ดานทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียน +3   ในระบบบริหารยุทธศาสตร

ครบถวน และถูกตอง ตามเกณฑการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอน  ปการศึกษา 2556   โดยนับแยกเปนรายสาขาวิชา 

 2. จํานวนและรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรี ตามชั้นปที่คณะกําหนด  จําแนกเปนรายสาขาวิชา 

 3. จํานวนและรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรี ตามชั้นปที่คณะกําหนด  ที่ไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมทักษะการ

ส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอาเซียน +3  (จีน หรือ เกาหลี หรือ ญ่ีปุน)   

 4. ขอมูลโครงการ/กิจกรรมที่เปนการพัฒนานิสิตใหมีความพรอมทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ และ/หรือ

ภาษาอาเซียน +3  (จีน หรือ เกาหลี หรือ ญ่ีปุน) ที่จัดในปงบประมาณ 2557 

 5. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

 6. รายงานการประชุมฯ 

 7. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 

 8. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

 9. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่กําหนด หรือการรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

 10. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด  

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด   : 

 KPI  Owner  :    ทุกคณะ 

 Data  Owner  :    สํานักศึกษาทั่วไป 

 

 

 

   

 

 

หนวยวัด :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  ภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศ ถือเปนทักษะที่มีความสําคัญในการติดตอส่ือสารของประชาชนทั้งโลก  

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  หรือภาษาตางประเทศจึงถือเปนส่ิงจําเปนสําหรับนิสิตในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงกําลัง 

จะกาวออกไปรับใชสังคม และทามกลางการแขงขันในการประกอบอาชีพของเยาวชนไทย เยาวชนอาเซียน และเยาวชนโลก  

ดังน้ัน การพัฒนาและสงเสริมทักษะดานภาษาอักกฤษ พรอมทั้งการวัดและการทดสอบความสามารถของนิสิตจึงเปนอีก

หน่ึงแนวทางที่มหาวิทยาลัยและทุกคณะจะตองวางระบบและแนวทางในการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษและ

ภาษาตางประเทศที่สอดคลองกับนโยบายของประเทศในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนและทามกลางการเปล่ียนแปลง 

ของสังคมโลกตอไป 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2.2  ระดับความสําเร็จของการทดสอบความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของนิสิต  

      กอนสําเร็จการศึกษา (MSU English Exit – Exam) 
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  นิสิต  หมายถึง  นิสิตที่กําลังศึกษาในหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2556  โดยยึดขอมูลนิสิตและ

หลักสูตรจากกองทะเบียนและประมวลผล   ทั้งน้ี การนับนิสิตใหนับเฉพาะระดับปริญญาตรี  และใหนับแยกเปนราย

สาขาวิชา  และใหคณะกําหนดหรือระบุช้ันปของนิสิตที่จะพัฒนาไดเอง 

  แบบทดสอบความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ (MSU English Exit – Exam)  หมายถึง  

แบบทดสอบที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้นเพือ่ใชเปนแบบทดสอบกลางใหทุกคณะวิชาใชในการทดสอบนิสิต  

  ทั้งน้ี  ในการทดสอบความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของนิสิต  ใหสํานักศึกษาทั่วไปเปนเจาภาพ

หลักในการประสานงานกับคณะ  และตกลงรวมกันในการดําเนินการจัดทําขอสอบและการจัดสอบ  และในการกําหนดนิสิต

เขาทดสอบใหคณะกําหนดหรือระบุช้ันปของนิสิตที่จะเขาทดสอบไดเอง  และไมกําหนดจํานวนคร้ังในการเขาทดสอบ

ของนิสิต  (ใหผูเขาสอบสามารถเขาทดสอบไดจนกวาจะผาน ในรอบปงบประมาณ) 

 

เกณฑการประเมิน  : 

 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมฯ 

- มีการกําหนดเกณฑหรือกําหนดแบบทดสอบฯ หรือมีการทบทวนแบบทดสอบ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 นิสิตที่เขารับการทดสอบภาษาฯกอนสําเร็จการศึกษา ไมนอยกวารอยละ 80 ของนิสิตทั้งหมด

ในชั้นปที่คณะกําหนด 

5 นิสิต (ตามที่กําหนดในระดับ 4)  มีคะแนนผลการทดสอบไมนอยกวา 50 คะแนน    

ไมนอยกวารอยละ 40 ของนิสิตเขาทดสอบทั้งหมด 

 

 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด  (สํานักศึกษาทั่วไป) 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรอืปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมฯ 

- มีการกําหนดเกณฑหรือกําหนดแบบทดสอบฯ หรือมีการทบทวนแบบทดสอบ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 1.2.2.2  ระดับความสําเร็จของการทดสอบความรูความสามารถ

ทางดานภาษาอังกฤษของนิสิต กอนสําเร็จการศึกษา (MSU English Exit – Exam)    

ในระบบบริหารยุทธศาสตร  ตามระยะเวลาตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 1.2.2.2  ระดับความสําเร็จของการทดสอบความรูความสามารถ

ทางดานภาษาอังกฤษของนิสิต กอนสําเร็จการศึกษา (MSU English Exit – Exam)    

ในระบบบริหารยุทธศาสตร ครบถวน  และถูกตอง  ตามเกณฑการประเมินผลที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอน ปการศึกษา 2556  โดยนับแยกเปนรายสาขาวิชา 

 2. จํานวนและรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรี ตามชั้นปที่คณะกําหนด  จําแนกเปนรายสาขาวิชา 

 3. จํานวนและรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรี ตามชั้นปที่คณะกําหนด  ที่ไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมทักษะการ

ส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอาเซียน +3  (จีน หรือ เกาหลี หรือ ญ่ีปุน)  

 4. ขอมูลโครงการ/กิจกรรมที่เปนการพัฒนานิสิตใหมีความพรอมทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ และ/หรือ

ภาษาอาเซียน +3  (จีน หรือ เกาหลี หรือ ญ่ีปุน)  ที่จัดในปงบประมาณ 2557 

 5. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

 6. รายงานการประชุมฯ 

 7. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 

 8. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

 9. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่กําหนด หรือการรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

 10. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด  

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด   : 

 KPI  Owner  :    ทุกคณะ 

 Data  Owner  :    สํานักศึกษาทั่วไป 

 

 

 

   

 

 

หนวยวัด :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  ทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเปนทักษะที่มีความสําคัญของของนิสิตหรือเยาวชนไทย 

ในศตวรรษที่ 21  ซ่ึงกําลังจะกาวออกไปรับใชสังคม และกาวเขาสูอาชีพทามกลางการแขงขันในการประกอบอาชีพ 

ของเยาวชนไทย เยาวชนอาเซียน และเยาวชนโลก  ดังน้ัน การพัฒนาและสงเสริมทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

พรอมทั้งการวัดและการทดสอบความสามารถของนิสิตจึงเปนอีกหน่ึงแนวทางที่มหาวิทยาลัยและทุกคณะจะตองวางระบบ

และแนวทางในการพัฒนาทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตไทยใหไดมาตรฐานดานทักษะการใช IT  

ที่สอดคลองกับนโยบายของประเทศในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนและทามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกตอไป 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.3.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนานิสิตใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี 

      สารสนเทศ (IT Exit-Exam) 
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  การทดสอบความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตกอนสําเร็จการศึกษา (MSU IT 

Exit-Exam)  หมายถึง หลักสูตรหรือแบบทดสอบที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น  เพื่อใหทุกคณะวิชาใชในการทดสอบนิสิต 

  นิสิต  หมายถึง  นิสิตที่กําลังศึกษาในหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2556  โดยยึดขอมูลนิสิตและ

หลักสูตรจากกองทะเบียนและประมวลผล   ทั้งน้ี การนับนิสิตใหนับเฉพาะระดับปริญญาตรี  และใหนับแยกเปนราย

สาขาวิชา  และใหคณะกําหนดหรือระบุช้ันปของนิสิตที่จะพัฒนาไดเอง 

  ทั้งน้ี  ในการทดสอบความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต ใหสํานักคอมพิวเตอร 

เปนเจาภาพหลักในการประสานงานกับคณะ  และตกลงรวมกันในการดําเนินการจัดทําขอสอบและการจัดสอบ และ 

ในการกําหนดนิสิตเขาทดสอบใหคณะกําหนดหรือระบุช้ันปของนิสิตที่จะเขาทดสอบไดเอง  และไมกําหนดจํานวนคร้ัง 

ในการเขาทดสอบของนิสิต (ใหผูเขาสอบสามารถเขาทดสอบไดจนกวาจะผาน ในรอบปงบประมาณ)   

 

เกณฑการประเมิน  : 

 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมฯ 

- มีการกําหนดเกณฑหรือกําหนดแบบทดสอบฯ หรือมีการทบทวนแบบทดสอบ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 นิสิตที่เขารับการทดสอบ IT  กอนสําเร็จการศึกษา ไมนอยกวารอยละ 80 ของนิสิตทั้งหมด 

ในชั้นปที่คณะกําหนด 

5 นิสิต (ตามที่กําหนดในระดับ 4)  มีคะแนนผลการทดสอบไมนอยกวา  50 คะแนน    

ไมนอยกวารอยละ 40  ของนิสิตเขาทดสอบทั้งหมด 

 

 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด  (สํานักคอมพิวเตอร) 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมฯ 

- มีการกําหนดเกณฑหรือกําหนดแบบทดสอบฯ หรือมีการทบทวนแบบทดสอบ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด  1.2.3.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนานิสิตใหมีความรู

ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit-Exam)  ในระบบบริหารยุทธศาสตร   

ตามระยะเวลาตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด  1.2.3.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนานิสิตใหมีความรู

ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit-Exam)   ในระบบบริหารยุทธศาสตร  

ครบถวน  และถูกตอง  ตามเกณฑการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอน  ปการศึกษา 2556  โดยนับแยกเปนรายสาขาวิชา 

 2. จํานวนและรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรี ตามชั้นปที่คณะกําหนด  จําแนกเปนรายสาขาวิชา 

 3. จํานวนและรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรี ตามชั้นปที่คณะกําหนด  ที่เขาทดสอบทักษะ IT  และคะแนนผล 

การทดสอบของผูเขาทดสอบ 

 4. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

 5. รายงานการประชุมฯ 

 6. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 

 7. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

 8. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่กําหนด หรือการรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

 9. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด  

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด   : 

 KPI  Owner  :    ทุกคณะ 

 Data  Owner  :    สํานักศึกษาทั่วไป 

 

 

 

   

 

 

หนวยวัด :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนิสิต อยางเหมาะสมและครบถวน เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ 

ไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต 

ที่พึงประสงค  ไดแก (1) คุณธรรมจริยธรรม  (2) ความรู  (3) ทักษะทางปญญา  (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ  (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม  ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใช

บัณฑิต 

  อัตลักษณ  หมายถึง  บุคลิกลักษณะที่เกิดขึ้นกับผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  และวัตถุประสงคของ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา.  2554  : 47) 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3.1.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมและพัฒนานิสิต 

      ตามอัตลักษณที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย 
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  อัตลักษณนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ “นิสิตกับการชวยเหลือสังคมและชุมชน” มหาวิทยาลัย

มหาสารคามเปนมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศนในการมุงเนนผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาความเขมแข็งของสังคม

และชุมชน  ซ่ึงสอดคลองกับปชญาของมหาวิทยาลัย “ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพื่อมหาชน” กําหนดพันธกิจครอบคลุม 

การพัฒนาสังคมและชุมชนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในการประชุมครั้งที่ 4/2555  วันที่ 27 

เมษายน 2555 

  โครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมและพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ   หมายถึง  โครงการ/กิจกรรม 

ที่ดําเนินการหรือจัดโดยนิสิต  และมีการจัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2557  เพื่อสนับสนุนและสงเสริมเพื่อใหนิสิตเปนบัณฑิต

ที่มีคุณสมบัติพรอม  และสอดคลองกับอัตลักษณนิสิต  อยางนอย  5 ดาน  ดังน้ี 

   1)  กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

   2)  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

   3)  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 

   4)  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

   5)  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 

เกณฑการประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 จํานวนโครงการ/ กิจกรรมของคณะในการสงเสริมและพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ  

(เปนโครงการตามกิจกรรม  5 ดาน  ที่นิสิตเปนผูจัด)  ครบไมนอยกวา 3 ดาน   

สําหรับระดับปริญญาตรี  และ 1 ดาน  สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

5 จํานวนโครงการ/ กิจกรรมของคณะในการสงเสริมและพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ  

(เปนโครงการตามกิจกรรม  5 ดาน  ที่นิสิตเปนผูจัด)  ครบไมนอยกวา 5 ดาน   

สําหรับระดับปริญญาตรี  และ  2 ดาน  สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด  (กองกิจการนิสิต) 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 1.3.1.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

ในการสงเสริมและพัฒนานิสิตตามอัตลักษณที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย ในระบบบริหาร

ยุทธศาสตร  ตามระยะเวลาตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 1.3.1.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

ในการสงเสริมและพัฒนานิสิตตามอัตลักษณที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย  ในระบบบริหาร

ยุทธศาสตรครบถวน และถูกตอง ตามเกณฑการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. แผนพัฒนานิสิต 

 2. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

 3. รายงานการประชุมฯ 

 4. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 

 5. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

 6. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่กําหนด หรือการรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

 7. รายชื่อโครงการ ที่ไดรับการอนุมัติหรือเห็นชอบการดําเนินงานของนิสิต  แยกระดับปริญญาตรี  และระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 8. รายงานสรปุการจัดกิจกรรม/โครงการ 

 9. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด  

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด   : 

 KPI  Owner  :    ทุกคณะ 

 Data  Owner  :    กองกิจการนิสิต 
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 ยุทธศาสตร์ที ่ 2  :  การวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือ 
ใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสงัคม 
 
 
 

หน่วยวัด :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  หน่วยวิจัยเฉพาะทาง  หมายถึง  หน่วยซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ นักวิจัยท่ีมีความชํานาญในการทําวิจัย 
หรือมีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง ร่วมกันดําเนินการไม่น้อยกว่า 3 คนข้ึนไป  และมีผลงานวิจัย  หรือผลงาน 
การประดิษฐ์ หรือผลงานทางด้านศิลปกรรม อันเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
  โดยหน่วยวิจัยเฉพาะทางท่ีหน่วยงานจัดต้ังข้ึน  ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ/หน่วยงาน  และมีการดําเนินกิจกรรมในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  การนับจํานวนหน่วยวิจัยเฉพาะทาง สามารถนับหน่วยวิจัยท่ีได้จัดต้ังมาแล้วจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
และ/หรือเร่ิมมีการจัดต้ังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  แต่ต้องมีการดําเนินงานหรือการดําเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 
  หน่วยวิจัยเฉพาะทางท่ีจัดต้ังข้ึน  ต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ (ตามเกณฑ์ท่ี กพอ กําหนด 
ในประกาศ)  หรือผลงานจดสิทธิบัตร  หรือหนังสือ/ตํารา  หรือรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติท่ีหน่วยวิจัยเฉพาะทาง
ได้รับในปีงบประมาณ 2557 
  ท้ังนี้  โดยมีเง่ือนไข ถ้าเป็นบทความตีพิมพ์ฯต้องระบุชื่อหน่วยวิจัยเฉพาะทางในผลงานตีพิมพ์ด้วย 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ 
- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมีการระดมความคิด
และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 
- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนด 

4 มีหน่วยวิจัยเฉพาะทางท่ีมีการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อย 1 หน่วย   

5 หน่วยวิจัยเฉพาะทาง (จากระดับ 4)  อย่างน้อย 1 หน่วย  ต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับ
นานาชาติ (ตามเกณฑ์ท่ี กพอ กําหนดในประกาศ)  หรือผลงานจดสิทธิบัตร  หรือหนังสือ/
ตํารา  หรือรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติท่ีหน่วยวิจัยเฉพาะทางได้รับในปีงบประมาณ 
2557 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่  2.1.1.1) ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดหน่วยวิจยัเฉพาะทาง 
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 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ 
- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมีการระดมความคิด
และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 
- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนด 

4 มีการรายงานข้อมูล  ตัวชี้วัด  2.1.1.1  ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนและพัฒนาให้เกิด
หน่วยวิจัยเฉพาะทาง  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์  ตามระยะเวลาตามปฏิทินท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

5 มีการรายงานข้อมูล  ตัวชี้วัด  2.1.1.1  ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนและพัฒนาให้เกิด
หน่วยวิจัยเฉพาะทาง  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์  ครบถ้วน และถูกต้อง ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
ข้อมูลท่ีต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. รายชื่อหน่วยวิจัยเฉพาะทาง  จําแนกรายคณะ/หน่วยงาน 
 2. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการอนุมัติจัดต้ังหน่วยวิจัยเฉพาะทาง 
 3. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินกิจกรรม/โครงการของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง ในปีงบประมาณ 2557 
 4. หลักฐานท่ีแสดงว่า หน่วยวิจัยเฉพาะทางมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ (ตามเกณฑ์ท่ี กพอ กําหนด 
ในประกาศ)  หรือผลงานจดสิทธิบัตร  หรือหนังสือ/ตํารา  หรือรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติท่ีหน่วยวิจัยเฉพาะทางได้รับ
ในปีงบประมาณ 2557 
 5. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
 6. รายงานการประชุมฯ 
 7. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 
 8. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 9. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบติัท่ีกําหนด หรือการรายงาน
ผลการดําเนินงาน 
 10. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ  และหน่วยงานวิจัย 
 Data  Owner  :    กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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หน่วยวัด :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2556  โดยยึดข้อมูลหลักสูตรจากกองทะเบียนและ
ประมวลผล   ท้ังนี้ การนับหลักสูตร คณะสามารถนับสาขาวิชาท่ีเป็นศาสตร์เดียวกัน ทุกระดับรวมกันเป็นหนึ่งหลักสูตรได้ 
  องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย/งานสร้างสรรค์  หมายถึง  การนําเอาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือนวัตกรรม
ใหม่ๆ ท่ีเกิดจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  ไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ 
ตํารา ผลิตสื่อเผยแพร่เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์  
  การนับองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีนําไปพัฒนานั้น องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์จะเกิดจากผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีผ่านมาปีใดก็ได้  แต่การนําไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ  ตํารา  ผลิตสื่อเผยแพร่เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์นับผลงานท่ีเกิดข้ึน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  ให้นับรวมบทความในลักษณะงานสร้างสรรค์  ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา  แต่ท้ังนี้  ต้องมีกระบวนการ Peer 
Reviews  ท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน  และให้ระบุการอ้างอิงผลงานวิจัยท่ีนําไปปรับปรุงรายวิชาหรือหลักสูตร 
  กรณี งานสร้างสรรค์ (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)  หมายถึง  ผลงานวิชาการ/ เอกสารทางวิชาการ   
(ไม่จําเป็นต้องเป็นงานวิจัย)  ท่ีมีการศึกษา ค้นคว้าท่ีแสดงถึงความรู้อันลุ่มลึกทางรัฐศาสตร์  ซ่ึงสามารถนําไปใช้วิเคราะห์
แนวคิดและปัญหาต่างๆ ทางรัฐศาสตร์  และมีผู้ตรวจทาน  เป็นลักษณะของ Monograph Series 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ 
- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมีการระดมความคิด
และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 
- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนด 

4 ร้อยละของหลักสูตร (สาขาวิชา(รวมตรี-โท-เอก)) ท่ีมีการนําองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์กลับไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียน
หนังสือ ตํารา บทความวิชาการ ผลิตสื่อเผยแพร่เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

5 ร้อยละของหลักสูตร (สาขาวิชา(รวมตรี-โท-เอก)) ท่ีมีการนําองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์กลับไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียน
หนังสือ ตํารา บทความวิชาการ  ผลิตสื่อเผยแพร่เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2.1)  ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมให้หลักสูตรมีการนําองคค์วามรู้ที่ได้จากการวิจยั/ 
       งานสร้างสรรค์กลับไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร 
       การเขียนหนังสือ ตํารา  ผลติสื่อเผยแพร่เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ 
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 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ 
- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมีการระดมความคิด
และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 
- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนด 

4 มีการรายงานข้อมูล  ตัวชี้วัด  2.1.2.1 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมให้หลักสูตรมีการนํา
องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย/งานสร้างสรรค์กลับไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ปรับปรุง
รายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา ผลิตสื่อเผยแพร่เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์  ในระบบ
บริหารยุทธศาสตร์  ตามระยะเวลาตามปฏิทินท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานข้อมูล  ตัวชี้วัด  2.1.2.1  ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมให้หลักสูตรมีการนํา
องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย/งานสร้างสรรค์กลับไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ปรับปรุง
รายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา ผลิตสื่อเผยแพร่เพ่ือนําไปใช้ประโยชน ์ ในระบบ
บริหารยุทธศาสตร์  ครบถ้วน และถูกต้อง  ตามเกณฑ์การประเมินผลท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
ข้อมูลท่ีต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีเปิดสอน ในปีการศึกษา 2556 
 2. จํานวนหลักสูตรท่ีมีการนําองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย/งานสร้างสรรค์กลับไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา ผลิตสื่อเผยแพร่เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 3. เอกสารหลักฐานการปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ  ตํารา  ผลิตสื่อเผยแพร่ 
 4. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
 5. รายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 
 7. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 8. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติท่ีกําหนด หรือการรายงาน
ผลการดําเนินงาน 
 9. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ  และหน่วยงานวิจัย 
 Data  Owner  :    กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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หน่วยวัด :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย การปฏิบัติ
จริงและได้นําไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าท่ีจนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็น
ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 

  ผลงานวิชาการ  คือ 
   1)  ตํารา  หมายถึง  เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ  อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเนื้อหา
ท้ังหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้   โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง  และ
สะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายวิชาในระดับอุดมศึกษา 
   2)  หนังสือ  หมายถึง  เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเผยแพร่ความรู้  ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่าน
ท่ัวไป  โดยไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรหรือต้องนํามาประกอบการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง  ท้ังนี้ 
จะต้องเป็นเอกสารท่ีเรียบเรียงข้ึนอย่างมีเอกภาพ  มีรากฐานทางวิชาการท่ีม่ันคงและให้ทัศนะของผู้เขียนท่ีสร้างเสริมปัญญา
ความคิด  และสร้างความแข็งแกรง่ทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
   3)  บทความวิชาการ  หมายถึง   เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ  มีข้อความรู้ท่ีสะท้อน
มุมมอง  แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีได้จากประสบการณ์  การสังเคราะห์เอกสาร  หรือการวิจัย  โดยจัดทําในรูปบทความเพ่ือตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารท่ีมีคุณภาพซ่ึงมีผู้ตรวจอ่าน  หรือเอกสารทางวิชาการท่ีแสดงถึงความลุ่มลึก (Scholaratic  paper)   
ในสาขาซ่ึงมีผู้ตรวจอ่าน  เป็นลักษณะ monograph series   
 

  หมายเหตุ 
   1) บทความวิชาการ  ต้องเป็นบทความทางวิชาการไม่ใช่บทความวิจัย  และบทความทางวิชาการนี้ใช้
ความหมายตามที่ กพอ.  กําหนดในการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
   2) ตําราหรือหนังสือ  ท่ีนํามาอ้างอิงเป็นหลักฐานในตัวชี้วัดนั้น   
    * ถ้าเป็นตําราหรือหนังสือท่ีใช้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ต้องมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีพิจาณาผลงาน ให้ผ่านแล้ว  ท้ังน้ี  มติท่ีกรรมการฯพิจารณาผลงานเห็นชอบ  จะต้องอยู่ในวงรอบ
ปีงบประมาณ 2557  จึงจะสามารถนับเป็นคะแนนได้  1 คะแนน  (โดยขอให้คณะวิชา ประสานกับกองการเจ้าหน้าท่ี 
เพ่ือขอหลักฐานแบบคําขอกําหนดตําแหน่งและสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงาน  เพ่ือนํามาเป็น
หลักฐานแสดงให้ผู้ประเมินพิจารณาด้วย) 
    * ถ้าเป็นตําราหรือหนังสือ  ท่ีนอกเหนือจากการใช้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ต้องแสดง
รายละเอียดของคุณภาพของตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการ  ท้ังนี้  ต้องอยู่ในวงรอบของปีงบประมาณ 2557 
   3)  ค่าน้ําหนักผลงานวิชาการที่รับรองคุณภาพ  ถ้าเป็นน้ําหนัก 1  ต้องมีแบบขอกําหนดท่ีแสดงว่า 
ใช้ผลงานตามที่นํามารายงาน  และผลการพิจารณาของคณะกรรมการท่ีแสดงว่าผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2.2)  ระดับความสําเร็จของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ 
- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมีการระดมความคิด
และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 
- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนด 

4 ร้อยละของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (หนังสือ/ตํารา/บทความวิชาการ)  
ต่ออาจารย์ท้ังหมด  ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 5 

5 ร้อยละของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (หนังสือ/ตํารา/บทความวิชาการ)   
ต่ออาจารย์ท้ังหมด  ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 10 

 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองการเจ้าหน้าท่ี) 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ 
- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมีการระดมความคิด
และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 
- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนด 

4 มีการรายงานข้อมูล  ตัวชี้วัด 2.1.2.2 ระดับความสําเร็จของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพ  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์  ตามระยะเวลาตามปฏิทินท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานข้อมูล  ตัวชี้วัด 2.1.2.2 ระดับความสําเร็จของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพ  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์  ครบถ้วน และถูกต้อง  ตามเกณฑ์การประเมินผล 
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
ข้อมูลท่ีต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด  ในปีงบประมาณ 2557 
 2. สรุปรายชื่อและหลักฐานผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพจําแนกรายหน่วยงาน ประเภท และ
น้ําหนักของผลงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 3. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
 4. รายงานการประชุมฯ 
 5. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
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 7. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติท่ีกําหนด หรือการ
รายงานผลการดําเนินงาน 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ 
 Data  Owner  :    กองการเจ้าหน้าท่ี 
 
 

 
 
 
หน่วยวัด :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสบความสําเร็จนั้น  สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 
อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์และจํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
  งานวิจัยท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceedings) 
ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม  ประกอบด้วย  ศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อย 
ร้อยละ 25 
  งานวิจัยท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
  การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper)  และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว  การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
  งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)  ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal CitationIndex Centre (TCI) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.  และ ก.พ.อ. ท่ีกําหนด 
  งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)  ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index 
Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index)  หรือฐานข้อมูล Scopus หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.  และ ก.พ.อ. ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดที่  2.2.1.1) ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั 
       หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย ์
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  ท้ังนี้  ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ให้ยึดเงื่อนไขตามเกณฑ์ 
ท่ี ก.พ.อ.  กําหนดในประกาศ  เพ่ิมเติม 
  การนับผลงานการตีพิมพ์ฯ มีเง่ือนไขดังนี้ 
   1)  การนับผลงาน  ให้นับผลงานของอาจารย์และนักวิจัย ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศ ึกษาต่อ  ในปี
การศึกษา 2556 
   2)  อาจารย์ไม่สามารถนับผลงานตีพิมพ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีใช้ขอย่ืนสําเร็จการศึกษาได้  
ยกเว้น นิสิตคนดังกล่าวมีผลงานชิ้นอ่ืนท่ีทําร่วมกับอาจารย์เพ่ิมเติม ให้สามารถนํามานับได้  (ผลงานชิ้นท่ีสองข้ึนไป 
ให้อาจารย์นํามานับได้)  กรณีคณะสิ่งแวดล้อมฯ ให้สามารถนําผลงานของนิสิตชิ้นท่ีสามขึ้นไปมานับได้ 
   3)  การนับผลงานตีพิมพ์ฯของอาจารย์ ให้สามารถนับผลงานได้ท้ังท่ีเป็นผลงานของอาจารย์ท่ีทําร่วมกับ
อาจารย์ท่านอ่ืน/คณะอื่น/มหาวิทยาลัยอ่ืน  แต่ต้องเป็นผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ฯ ในปีงบประมาณ 2557 
   4)  การนับผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ไม่ให้นับแบบตอบรับ  ให้นับเฉพาะบทความท่ีมีการตีพิมพ์ฯ หรือ
เผยแพร่เสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  
   5)  การคิดคะแนนระดับคณะ  ให้นําคะแนนท่ีคิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย  และการคิด
คะแนนระดับสถาบันให้นําคะแนนท่ีคิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าคะแนนเฉลี่ย 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ 
- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมีการระดมความคิด
และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 
- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนด 

4 ร้อยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ (กลุ่มวิทย์-เทคโน, กลุ่มวิทย์-สุขภาพ, กลุ่มมนุษย์-
สังคม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  10  ของอาจารย์ประจําท้ังหมด 

5 ร้อยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ (กลุ่มวิทย์-เทคโน, กลุ่มวิทย์-สุขภาพ, กลุ่มมนุษย์-
สังคม)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  20  ของอาจารย์ประจําท้ังหมด 

 
   ท้ังนี้  ในการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพ์ ระดับ 4 และ ระดับ 5  ให้กําหนดดังนี้ 
    1)  ระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ มีดังนี้ 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ ระดับนานาชาติ  
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI  

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ  Scopus 
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   2)  ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่  ดังนี้ 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  

0.250 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  

0.500 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.750 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาซียน  

1.000 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 หมายเหตุ 
  อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม                         
  การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือ
การจัดแสดงโขน  ระหว่าง ไทย –ลาว  เป็นต้น 
  การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 ประเทศ  (อย่างน้อย 5 
ประเทศ  หมายถึง  นับรวมประเทศไทยด้วย)  และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
  การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างกับทุกประเทศไม่จํากัดกลุ่มประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศ  ท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ 
- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมีการระดมความคิด
และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 
- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนด 

4 มีการรายงานข้อมูล  ตัวชี้วัด 2.2.1.1  ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุน 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์  
ตามระยะเวลาตามปฏิทินท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานข้อมูล  ตัวชี้วัด  2.2.1.1  ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุน 
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์  
ครบถ้วน และถูกต้อง  ตามเกณฑ์การประเมินผลท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
ข้อมูลท่ีต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด  ในปีงบประมาณ 2557 
 2. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติท้ังหมด  ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  
ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ในปีงบประมาณ 2557  พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปีท่ีตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  และค่าน้ําหนักของแต่ละบทความวิจัย 



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

70 

 3. จํานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติท้ังหมดของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ในปีงบประมาณ 2557  พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน  ปีท่ีเผยแพร่   
ชื่อสถานท่ีจังหวัด หรือประเทศท่ีเผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ําหนักของแต่ละผลงาน
สร้างสรรค์ 
 4. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
 5. รายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 
 7. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 8. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติท่ีกําหนด หรือการ
รายงานผลการดําเนินงาน 
 9. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ  และหน่วยงานวิจัย 
 Data  Owner  :    กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 

 
 
 
หน่วยวัด :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสําคัญของคุณภาพ 
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีแสดงถึงความเป็นผู้นําทางความคิดความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์  
การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพข้ันสูง 
  ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยท่ีเป็นผลงานจากวิทยานิพนธ์ หรือ
บทความจากสารนิพนธ์ท่ีตีพิมพ์  หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
ในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานท่ีผ่านการกลั่นกรอง (peer review)  โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 
  งานวิจัยท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceedings) 
ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 
  งานวิจัยท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย

ตัวชี้วัดที ่2.2.1.2) ระดับความสําเร็จของผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ 
      หรือเผยแพร่ 
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ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
  การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
  งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre(TCI) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.   
  งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.   
  อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
  การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศกับประเทศอ่ืน 
  การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศหมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
  การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างกับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ ท่ีไม่ได้
อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
  การนับผลงานการตีพิมพ์ฯ ให้นับผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในรอบปีงบประมาณ 2557   
 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

 
 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ 
- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมีการระดมความคิด
และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 
- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนด 

4 ร้อยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

5 ร้อยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
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   ท้ังนี้  ในการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพ์ ระดับ 4 และ ระดับ 5  ให้กําหนดดังนี้ 
    1)  ระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ มีดังนี้ 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ ระดับนานาชาติ  
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI  

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ  Scopus 

 
   2)  ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่  ดังนี้ 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  

0.250 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  

0.500 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.750 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาซียน  

1.000 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 หมายเหตุ 
  อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม  
  การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือ
การจัดแสดงโขน  ระหว่าง ไทย –ลาว  เป็นต้น 
  การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 ประเทศ  (อย่างน้อย 5 
ประเทศ  หมายถึง  นับรวมประเทศไทยด้วย)  และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
  การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างกับทุกประเทศไม่จํากัดกลุ่มประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศ  ท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (บัณฑิตวิทยาลัย) 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ 
- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมีการระดมความคิด
และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 
- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนด 

4 มีการรายงานข้อมูล  ตัวชี้วัด  2.2.1.2  ระดับความสําเร็จของผลงานผู้สําเร็จการศกึษา 
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์  ตามระยะเวลา
ตามปฏิทินท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

5 มีการรายงานข้อมูล  ตัวชี้วัด  2.2.1.2  ระดับความสําเร็จของผลงานผู้สําเร็จการศกึษา 
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์  ครบถ้วน  และ
ถูกต้อง  ตามเกณฑ์การประเมินผลท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
ข้อมูลท่ีต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด ในปีงบประมาณ 2557 
 2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด ในปีงบประมาณ 2557  ท่ีมีผลงานการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานฯ ก่อนสําเร็จการศึกษา 
 3. จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ  ในปีงบประมาณ 2557  พร้อมชื่อ 
เจ้าของบทความ  ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ปีท่ีตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ์   
และค่าน้ําหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น 
 4. จํานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ในปีงบประมาณ 2557  พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีท่ีเผยแพร่ ชื่อหน่วยงานหรือ
องค์กร พร้อมท้ังจังหวัด ประเทศท่ีเผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน  และค่าน้ําหนักของการเผยแพร่ผลงาน
แต่ละชิ้น 
 5. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
 6. รายงานการประชุมฯ 
 7. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 
 8. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 9. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติท่ีกําหนด หรือการ
รายงานผลการดําเนินงาน 
 10. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะท่ีมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 Data  Owner  :    บัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
 

 
 
 
หน่วยวัด :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสําคัญของคุณภาพ
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีแสดงถึงความเป็นผู้นําทางความคิดความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์  
การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย  ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพข้ันสูง 

ตัวชี้วัดที ่2.2.1.3) ระดับความสําเร็จของผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ 
      หรือเผยแพร่ 
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  งานวิจัยท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceedings) 
ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 
  งานวิจัยท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ  ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
  การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full 
Paper)  และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว  การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
  งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)  ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
  งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index)  หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
  อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม                         
  การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือ
การจัดแสดงโขน  ระหว่าง ไทย –ลาว  เป็นต้น 
  การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ  (อย่างน้อย 5 
ประเทศ  หมายถึง  นับรวมประเทศไทยด้วย)  และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
  การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างกับทุกประเทศไม่จํากัดกลุ่มประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ 
- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมีการระดมความคิด
และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 
- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนด 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

4 ร้อยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

5 ร้อยละของคุณภาพผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

 
   ท้ังนี้  ในการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพ์ ระดับ 4  และ ระดับ 5  ให้กําหนดดังนี้ 
    1)  ระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ มีดังนี้ 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ ระดับนานาชาติ  
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI  

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ  Scopus 

 
   2)  ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่  ดังนี้ 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  

0.250 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  

0.500 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.750 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาซียน  

1.000 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 หมายเหตุ 
  อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม                         
  การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือ
การจัดแสดงโขน  ระหว่าง ไทย –ลาว  เป็นต้น 
  การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 ประเทศ  (อย่างน้อย 5 
ประเทศ  หมายถึง  นับรวมประเทศไทยด้วย)  และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
  การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างกับทุกประเทศไม่จํากัดกลุ่มประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศ  ท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (บัณฑิตวิทยาลัย) 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ 
- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมีการระดมความคิด
และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 
- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนด 
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4 มีการรายงานข้อมูล  ตัวชี้วัด  2.2.1.3  ระดับความสําเร็จของผลงานผู้สําเร็จการศกึษา 
ระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์  ตามระยะเวลา
ตามปฏิทินท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานข้อมูล  ตัวชี้วัด  2.2.1.3  ระดับความสําเร็จของผลงานผู้สําเร็จการศกึษา 
ระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์  ครบถ้วน  
และถูกต้อง  ตามเกณฑ์การประเมินผลท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
ข้อมูลท่ีต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด ในปีงบประมาณ 2557 
 2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด ในปีงบประมาณ 2557  ท่ีมีผลงานการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ผลงานฯ ก่อนสําเร็จการศึกษา 
 3. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ ในปีงบประมาณ 2557  พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์ ปีท่ีตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ์ ค่าน้ําหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น 
 4. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
 5. รายงานการประชุมฯ 
 6. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 
 7. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
 8. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติท่ีกําหนด หรือการ
รายงานผลการดําเนินงาน 
 9. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะท่ีมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 Data  Owner  :    บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

 
 
 
หน่วยวัด :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  บทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation)  หมายถึง  การท่ีบทความวิจัยปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
มาตรฐานสากลตามท่ีกําหนด ให้นับเฉพาะท่ีเป็นบทความวิจัยเท่านั้น ได้แก่ "Research article", "letter" และ "review" 
  วารสารระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูลวารสารท่ีเป็น 
ท่ียอมรับระดับนานาชาติ เช่น ฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ฐานข้อมูล Ei Compendex ฐานข้อมูล INSPEC 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1.4) ร้อยละของบทความวจิัยของมหาวิทยาลัยทัง้หมดที่ได้รับการอ้างองิ (Citation)  
      ใน refereed journal  หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา 
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ฐานข้อมูล Science Direct ฐานข้อมูล PUBMED ฐานข้อมูล AGRICOLA (AGRICultural Online Access) ฐานข้อมูล 
ERIC (Education Database)  หรือฐานข้อมูล PUBSCIENCE  เป็นต้น 
  วารสารระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ฐานข้อมูลสากล  ได้แก่ วารสารท่ีคณะบรรณาธิการ ต้องเป็นชาวต่างประเทศ 
อย่างน้อย 1 คน  และวารสารต้องมีบทความวิจัยจากต่างประเทศลงตีพิมพ์ด้วย 
  วารสารระดับชาติ  ได้แก่ วารสารท่ีตีพิมพ์บทความจากนักวิชาการกลุ่มต่างๆ จากสถาบันต่างๆ และ 
คณะบรรณาธิการจะต้องเป็นผู้ท่ีมีชื่อสียงในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับวารสาร  และกองบรรณาธิการจะต้องมาจากสถาบัน
อ่ืนๆ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 
  ตัวอย่างแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลมาตรฐานสากล 
   1) ISI = http://portal.isiknowledge.com/  
   2) MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet  
   3) ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/  
   4) Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/  
   5) Biosis = http://www.biosis.org/  
   6) Scopus = http://www.info.scopus.com/  
   7) Pubmed = http://www.pubmed.gov/  
   8) Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and 
then academic search premium)  
   9) Infotrieve = http://www.infotrieve.com  
   10) Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/  
   ท้ังนี้  การนบัวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ  สามารถนับรวมฐานข้อมูลท่ี สกว.  ให้การรับรองด้วย 
  การนับบทความท่ีได้รับการอ้างอิง ให้นับได้ท้ังจากวารสารหรือฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ  
  การนับบทความท่ีได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
นั้น ให้นับเพียงคร้ังเดียว ไม่นับซํ้า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการอ้างอิงหลายคร้ังก็ตาม   
  การนับจํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง ให้นับจํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ ในปีใดๆ ก็ตาม  
แต่จะต้องได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ในปีงบประมาณ 2557 
  อาจารย์และนักวิจัยประจํา หมายถึง  อาจารย์ประจําทุกระดับ ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน 
รวมถึงอาจารย์พิเศษท่ีมีสัญญาการจ้างท้ังปีการศึกษา (จ้างไม่ตํ่ากว่า 9 เดือน)  และนักวิจัยประจํา  ได้แก่  ข้าราชการ  
หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจ้างท้ังปีการศึกษา (จ้างไม่ตํ่ากว่า 9 เดือน)  ในปีงบประมาณ 2557  โดยนับ
อาจารย์และนักวิจัยท่ีลาศึกษาต่อด้วย 
  ตัวชี้วัดนี้   ให้คณะ/หน่วยงานท่ีมีการจัดการเรียการสอน  และหน่วยงานวิจัย  ใช้ผลประเมินร่วมกับ
ระดับมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ 
- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมีการระดมความคิด
และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 
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2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 
- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนด 

4 ร้อยละของบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal  หรือใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา  ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 8 

5 ร้อยละของบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal  หรือใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา  ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 12 

 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด  (บัณฑิตวิทยาลัย) 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ 
- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ  โดยมีการระดมความคิด
และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 
- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนด 

4 มีการรายงานข้อมูล  ตัวชี้วัด 2.2.1.4  ร้อยละของบทความวิจัยของมหาวิทยาลัยท้ังหมด 
ท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจํา   ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาตามปฏิทินท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานข้อมูล  ตัวชี้วัด  2.2.1.4  ร้อยละของบทความวิจัยของมหาวิทยาลัยท้ังหมด 
ท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจํา   ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ครบถ้วน และถูกต้อง  ตามเกณฑ์การประเมินผล
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
ข้อมูลท่ีต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 1. จํานวน และรายชื่อของบทความวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  
โดยให้ระบุจํานวนการอ้างอิงของแต่ละบทความ  โดยไม่นับการอ้างอิงตนเอง  ท้ังนี้ ให้ระบุหลักฐานท่ีได้รับการอ้างอิง 
ในกรณีท่ีไม่ได้สืบค้นการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI  แต่ต้องไม่นับผลงานการอ้างอิงซํ้ากันระหว่างสอง
ฐานข้อมูล หรือซํ้ากันกับฐานข้อมูลหรือแหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ   สําหรับการนับให้นับจํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ ในปีงบประมาณ 2557  
 2. จํานวน และรายชื่อบทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปีท่ีตีพิมพ์  ชื่อวารสารหรือ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ์  ในปีงบประมาณ 2557 
 3. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
 4. รายงานการประชุมฯ 
 5. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 
 6. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ 
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 7. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติท่ีกําหนด  หรือการ
รายงานผลการดําเนินงาน 
 8. ข้อมูลหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ  และหน่วยงานวิจัย 
 Data  Owner  :    กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 
 

 
 
 
หน่วยวัด :   ระดับความสําเร็จ 
คําอธิบาย  : 
  การประเมินตัวชี้วัด 2.2.2.1  ตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  ให้ประเมินตัวชี้วัด 2.2.2.1  โดยใช้
ผลคะแนนร่วมกับผลประเมินตัวชี้ วัด 6.1.2.1  ซ่ึงมติ ท่ีประชุมเจรจาตัวชี้ วัดมีมติให้ยุบรวมตัวชี้ วัดท้ังสองตัว 
ให้เป็นหนึ่งตัวชี้วัด   สําหรับการประเมินระดับคณะวิชา  ให้ดําเนินการรับการประเมินเฉพาะตัวชี้วัด 6.1.2.1  ตัวชี้วัด  
2.2.2.1  ไม่ต้องรับการประเมิน 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
  ในการประเมินตัวชี้วัด 2.2.2.1 ระดับความสําเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปล่ียน 
ด้านการวิจัยท้ังในหรือต่างประเทศ  ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัย  ให้ใช้คะแนน
จากผลการประเมินตัวชี้วัด 6.1.2.1 ระดับความสําเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปล่ียนอาจารย์และ
บุคลากรดา้นการวิจัย หรือการเรียนการสอน ท้ังในหรือต่างประเทศ   
 
 2) ระดับเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด (กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ) 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ 
- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ   โดยมีการระดมความคิด
และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 
- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนด 

4 มีการรายงานข้อมูล  ตัวชี้วัด 6.1.2.1 ระดับความสําเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
และแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากรด้านการวิจยั หรือการเรียนการสอน  ท้ังในหรือ
ต่างประเทศ  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ ตามระยะเวลาตามปฏิทินท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ตัวชี้วัดที ่2.2.2.1)  ระดับความสําเร็จของการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือและแลกเปลีย่นด้านการวิจยั 
       ทัง้ในหรือต่างประเทศ 
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ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

5 มีการรายงานข้อมูล  ตัวชี้วัด 6.1.2.1 ระดับความสําเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
และแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากรด้านการวิจยั หรือการเรียนการสอน  ท้ังในหรือ
ต่างประเทศ  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ครบถ้วน และถูกต้อง  ตามเกณฑ์การประเมินผล 
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

  หมายเหตุ  ในการดําเนินงานและการรายงานผลตัวชี้วัด 2.2.2.1 ระดับความสําเร็จของการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยท้ังในหรือต่างประเทศ  ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ของมหาวิทยาลัย  ให้ใช้คะแนนจากผลการประเมินตัวชี้วัด 6.1.2.1 ระดับความสําเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัย หรือการเรียนการสอน ท้ังในหรือต่างประเทศ 
 
ข้อมูลท่ีต้องรายงาน  :  อาทิเช่น 
 ตัวชี้วัด 2.2.2.1  ใช้หลักฐานร่วมกันกับตัวชี้วัด 6.1.2.1 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : 
 KPI  Owner  :    ทุกคณะ  และหน่วยงานวิจัย 
 Data  Owner  :    กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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 ยุทธศาสตรที่  3  เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคม 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 
 

 

 

 

หนวยวัด :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันพึงกําหนด

หลักเกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ  และมีการจัดโครงสรางสถาบันเพื่อเปนกลไกในการ

ขับเคล่ือนระบบดังกลาว  การใหบริการทางาวิชาการตองมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  

และสามารถบูรณาการ  

  หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2556  โดยยึดขอมูลหลักสูตรจากกองทะเบียนและ

ประมวลผล   ทั้งน้ี การนับหลักสูตรใหนับเฉพาะระดับปริญญาตรี  และใหนับแยกเปนรายสาขาวิชา  กรณี สถาบันวิจัย 

วลัยรุกขเวชใหนับหลักสูตรระดับปริญญาโท และเอก  เปน 1 หลักสูตร  เน่ืองจากไมมีนิสิตระดับปริญญาตร ี

  การบูรณาการการเรียนการสอน  หรือการวิจัย  และ/หรือการใหบริการวิชาการ  ใหสามารถนับไดทั้ง

จากโครงการหน่ึงหลักสูตรหน่ึงชุมชน  หรือโครงการบริการวิชาการของหนวยงาน 

  การนับ  ใหนับหลักสูตรที่มีการนําผลความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ (โครงการบริการ

วิชาการ) ที่ไดมีการดําเนินการจัดฯทั้งที่เปนโครงการที่จัดในปงบประมาณ 2557 หรือปที่ผานมา  มาใชในการเขียนตํารา 

หรือส่ือเผยแพรความรูสูสังคมหรือการบูรณาการจากการเขียนตําราหรือส่ือเผยแพรความรูสูสังคมไปสูการเรียนการสอน

หรือการวิจัย  ในปงบประมาณ 2557 

 
เกณฑการประเมิน  : 

 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ   โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 รอยละของหลักสูตร(ป.ตรี) ที่มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ  กับการเรียนการสอน 

หรือการวิจัย  ภายใตโครงการหน่ึงหลักสูตรหน่ึงชุมชน  หรือโครงการบริการวิชาการของ

หนวยงาน  ไมนอยกวารอยละ 80 

 

ตัวช้ีวัดที่  3.1.1.1) ระดับความสําเร็จของการบูรณาการการเรียนการสอน  หรือการวิจัย  และ/หรือ 

       การใหบริการวิชาการแกสังคมไปสูการเขียนตํารา  หรือส่ือเผยแพรความรูสูสังคม 

       หรือการบูรณาการจากการเขียนตําราหรือส่ือเผยแพรความรูสูสังคมไปสูการเรียน 

       การสอนหรือการวิจัย 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

5 รอยละของหลักสูตร(ป.ตรี) ที่มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ  กับการเรียนการสอน 

หรือการวิจัย ภายใตโครงการหน่ึงหลักสูตรหน่ึงชุมชน  หรือโครงการบริการวิชาการของ

หนวยงาน  ไมนอยกวารอยละ 100 

 

 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด  (กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 3.1.1.1  ระดับความสําเร็จของการบูรณาการการเรียนการสอน 

หรือการวิจัย และ/หรือการใหบริการวิชาการแกสังคมไปสูการเขียนตํารา หรือส่ือเผยแพร

ความรูสูสังคมหรือการบูรณาการจากการเขียนตําราหรือส่ือเผยแพรความรูสูสังคมไปสูการ

เรียนการสอนหรือการวิจัย  ในระบบบริหารยุทธศาสตรตามระยะเวลาตามปฏิทินที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 3.1.1.1  ระดับความสําเร็จของการบูรณาการการเรียนการสอน 

หรือการวิจัย และ/หรือการใหบริการวิชาการแกสังคมไปสูการเขียนตํารา หรือส่ือเผยแพร

ความรูสูสังคมหรือการบูรณาการจากการเขียนตําราหรือส่ือเผยแพรความรูสูสังคมไปสูการ

เรียนการสอนหรือการวิจัย  ในระบบบริหารยุทธศาสตรครบถวน และถูกตอง ตามเกณฑการ

ประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในปการศึกษา 2556  โดยนับแยกเปนรายสาขาวิชา  หรือระดับ

ปริญญาโทและเอก กรณีสถาบันวิจัยวลับรุกขเวช 

 2. จํานวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนการสอน หรือการวิจัย และ/หรือการใหบริการวิชาการแกสังคม

ไปสูการเขียนตํารา หรือส่ือเผยแพรความรูสูสังคมหรือการบูรณาการจากการเขียนตําราหรือส่ือเผยแพรความรูสูสังคมไปสู

การเรียนการสอนหรือการวิจัย  ในปงบประมาณ 2557 

 3. หลักฐานการบูรณาการการเรียนการสอน หรือการวิจัย และ/หรือการใหบริการวิชาการแกสังคมไปสูการเขียน

ตํารา หรือส่ือเผยแพรความรูสูสังคมหรือการบูรณาการจากการเขียนตําราหรือส่ือเผยแพรความรูสูสังคมไปสูการเรียนการ

สอนหรือการวิจัย 

 4. รายงานสรุปผลการจัดโครงการฯ 

 5. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

 6. รายงานการประชุมฯ 

 7. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 

 8. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมฯ 
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 9. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่กําหนด  หรือการ

รายงานผลการดําเนินงาน 

 10. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด  

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 

 KPI  Owner  :    ทุกคณะ  หนวยงานวิจัย  และหนวยบริการวิชาการ 

 Data  Owner  :    กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 

 

 

 

 
 

 

 

 

หนวยวัด :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  กิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไปในดานภาษาอังกฤษ 

หรือภาษาอาเซียนหรือศิลปวัฒนธรรม หรือสังคม หรือเศรษฐกิจ  และหรือการเมือง  หมายถึง  คณะ/หนวยงานมีการจัด

กิจกรรม/โครงการสงเสริมหรือพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ  หรือภาษาอาเซียน หรือศิลปวัฒนธรรม หรือสังคม  

หรือเศรษฐกิจ  หรือการเมือง  หรือการศึกษา  หรือสุขภาพ  หรือเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ  เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ของนักเรียน หรือนิสิต หรือครู  หรือประชาชนทั่วไป   ซ่ึงเปนโครงการที่จัดขึ้นนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน

ตามปกติ ในรูปแบบตางๆ  ทั้งน้ี  ใหรวมถึงโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการในลักษณะวิชาการอ่ืนๆ ที่คณะ/หนวยงาน 

จัดขึ้น  เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพหรือพัฒนาทักษะหรือใหความรูหรือความเขาใจใหนักเรียน  หรือนิสิต  หรือครู หรือ

ประชาชนทั่วไป 

  พิจารณาผลการจัดกิจกรรม/โครงการ  ในปงบประมาณ 2557  และตองเปนโครงการที่ดําเนินการ 

แลวเสร็จ  และมีเอกสารรายงานสรุปผลการจัดโครงการฯ 

  ทั้งนี้  ในการนับกิจกรรม/โครงการที่จัดตองไมซ้ํากับโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 

 

เกณฑการประเมิน  : 
 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2.1.1)  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  

    นิสิต และประชาชนทั่วไปในดานภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียนหรือศิลปวัฒนธรรม  

    หรือสังคม หรือเศรษฐกิจ  และหรือการเมือง 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

4 คณะมีการจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมหรือพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียน 

หรือศิลปวัฒนธรรม  หรือสังคม  หรือเศรษฐกิจ  หรือการเมือง  หรือการศึกษา  หรือสุขภาพ  

หรือเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ   เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  หรือนิสิต   

หรือครู  หรือประชาชนทั่วไป 

5 มีการสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ   ซ่ึงจัดในระดับ 4  และรายงานตอ

ผูบังคับบญัชาหนวยงาน  และเจาของแหลงทุนที่ไดรับจัดสรรฯ 

 

 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด  (สํานักศึกษาทั่วไป) 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 3.2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการกิจกรรม/โครงการ

พัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไปในดานภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียน

หรือศิลปวัฒนธรรม หรือสังคม หรือเศรษฐกิจ และหรือการเมือง  ในระบบบริหารยุทธศาสตร 

ตามระยะเวลาตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 3.2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการกิจกรรม/โครงการ

พัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไปในดานภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียน

หรือศิลปวัฒนธรรม หรือสังคม หรือเศรษฐกิจและหรือการเมือง   ในระบบบริหารยุทธศาสตร

ครบถวน  และถูกตอง  ตามเกณฑการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

 2. รายงานการประชุมฯ 

 3. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 

 4. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

 5. เอกสารการขออนุมัติโครงการ 

 6. เอกสารรายงานสรุปการจัดโครงการ  พรอมบันทึกนําสงรายงานผลตอผูบริหาร 

 7. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่กําหนด  หรือการ

รายงานผลการดําเนินงาน 

 8. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด  
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 

 KPI  Owner  :    ทุกคณะ  หนวยงานวิจัย  หนวยบริการวิชาการ  และหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ 

 Data  Owner  :    สํานักศึกษาทั่วไป 
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 ยุทธศาสตรที่  4  สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถิ่นไปใช

ประโยชนอยางย่ังยืน  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

 

 
 

 

 

หนวยวัด :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของมหาวิทยาลัย  ดังน้ัน มหาวิทยาลัย 

จึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานน้ีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตาง

กันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละมหาวิทยาลัย และมีการบูรณาการเขากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต 

รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟูอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น

ใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีขึ้น 

  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง สถาบันมีการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาต ิ

โดยเห็นถึงความสําคัญและคุณคาเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมที่จําตองปลูกฝง สงเสริมและพัฒนาส่ิงที่ดีงาม ความมีสุนทรีย และ

วัฒนธรรมที่พึงประสงค อยูในสภาพแวดลอมที่สวยงามอยางมีรสนิยม  ใหเกิดในจิตสํานึกและในวิถีชีวิต มีความเชื่อม่ันในการ

ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา สามารถรองรับกับการเปล่ียนแปลงของสังคม  ทั้งในเรื่องความเชื่อ คานิยม และวัฒนธรรมใหมๆ 

สถาบันจึงมีนโยบายและการดําเนินงานทั้งในระดับบุคคล และสถาบัน  โดยมีระบบและกลไกเปนหนวยสงเสริม สนับสนุน 

ในลักษณะโครงการและสวนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหวิถีชีวิตและบรรยากาศ  ในมหาวิทยาลัยนาอยู มีชีวิต 

ที่มีคุณคาอยางมีรสนิยม  และสามารถอยูในสังคมดวยความเขาใจ มีนํ้าใจอยางมีความสุข 

  ศิลปะ คือ ผลแหงความคิดสรางสรรคของมนุษยที่แสดงออกมาในรูปลักษณตางๆ ใหปรากฏซ่ึงสุนทรียภาพ 

ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ ความอัจฉริยภาพ พุทธิปญญา ประสบการณ รสนิยมและทักษะของแตละคน 

เพื่อความพอใจ ความรื่นรมย ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือความเชื่อทางศาสนาศิลปะอาจรวมไปถึงงานในรูปแบบ

ตางๆ เชน งานเขียน บทกวี การเตนรํา การแสดง ดนตรี งานประติมากรรม ภาพวาดภาพเขียน การจักสาน งานแกะสลัก 

รวมถึง Conceptual Art และ Installation Art 

  วัฒนธรรม หมายถึง ส่ิงที่ทําความเจริญงอกงามใหแกหมูคณะ เชน วัฒนธรรมในการแตงกาย หรือวิถีชีวิต

ของหมูคณะทั้งน้ีวัฒนธรรมมีผลลึกซ้ึงเขาไปถึงชีวิตจิตใจคน วัฒนธรรมเปนเครื่องผดุงศีลธรรม เปนปจจัยแหงความเจริญ 

งอกงาม อันควรคาแกการถายทอด อนุรักษ ฟนฟู ซ่ึงเปนผลจากระบบความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับ

สังคม และมนุษยกับธรรมชาติ จําแนกออกเปน 3 ดาน คือ จิตใจ สังคม และวัตถุ มีการส่ังสมและสืบทอดจากคนรุนหน่ึง

ไปสูคนอีกรุนหน่ึง  ซ่ึงจะชวยใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยางมีสุข สันติสุข และอิสรภาพ อันเปนพื้นฐานแหงอารยธรรม 

ของมนุษยชาติ ตัวอยางแบบแผนการกระทํา เชน กิริยา มารยาท การพูด การแตงกาย เปนตน 

  การสรางวัฒนธรรมที่ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่ดีน้ี บงบอกถึงความเจริญงอกงามของคนในสังคม ทั้งใน

ดานความคิด ดานจิตใจ และดานการประพฤติปฏิบัติ สังคมใดที่คนยึดม่ันในคานิยมที่งดงามมีคุณธรรมจริยธรรม สังคมน้ัน 

ยอมมีความสงบสุขและพัฒนากาวหนาไดอยางยั่งยืน ปจจุบันความตกต่ําของคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม สงผลให

สังคมไทยกลายเปนสังคมแหง  วัตถุนิยม บริโภคนิยม เพศนิยม เปนสังคมที่เห็นแกตัว มีความละโมบ หมกมุนในอบายมุข

ตางๆ และมีการตัดสินปญหาในทางที่ผิด เชน การฆาตัวตาย การฆาผูอ่ืน การกออาชญากรรม การเสพและคายาเสพติด 

การคอรรัปชัน เปนตน ความตกต่ําดานจิตใจของคนในสังคมนับเปนอุปสรรคประการสําคัญที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ 

มิใหบรรลุวัตถุประสงค 

ตัวช้ีวัดที่  4.1.1.1) ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  

       ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น  และผสมผสานวัฒนธรรม 

       ในระดับชาติและสากล 
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  ดังน้ัน  การปลูกฝงคุณธรรมและสงเสริมคานิยมที่ดีงามแกคนในสังคมจึงเปนเรื่องจําเปน  สถาบันควร

สงเสริมวัฒนธรรมที่ชวยปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่ดีเพื่อยกระดับจิตใจของคนในสังคม โดยการกําหนดเปนนโยบาย

ระดับสถาบัน  รวมถึงมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตรทั้งทางตรงและ/หรือทางออม  อาทิ  วิชาเอก วิชาศึกษาทัว่ไป และกิจกรรมนอกหลักสูตร เปนตน  โดยมีแนวทาง

ดังน้ี  

   1) การกําหนดปในการรณรงคคานิยมที่ดี เพื่อสรางเอกลักษณประจําชาติของไทยใหเปนที่ประจักษ 

แกคนทั้งสถาบัน รวมทั้งเพื่อเปนการรณรงคใหคนในสถาบัน และประเทศมีคานิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยแนวทาง

ดําเนินงานใหในแตละปเปนปรณรงคคานิยมที่ดีเรื่องใดเรื่องหน่ึง อาทิ ป พ.ศ. 2551  เปนปแหงความมีนํ้าใจ เพื่อรณรงคให

คนไทยทุกคนเห็นคุณคาและแสดงออกซ่ึงความมีนํ้าใจ ซ่ึงเปนลักษณะเดนของคนไทยนับแตโบราณป พ.ศ. 2552 เปนปแหง

ความอดทนและขยันหม่ันเพียร เพื่อรณรงคใหคนไทยมีความมุงม่ัน  อดทน ขยันหม่ันเพียร  ยินดีทํางานหนัก และลบ

คานิยมรักความสบาย ป พ.ศ. 2553  เปนปแหงความรับผิดชอบ เพื่อรณรงคใหคนไทยรับผิดชอบตอทุกส่ิงที่ทํา เปนตน  

   2) สงเสริมคานิยมยกยองการทําดี เพื่อยกระดับคุณธรรมของคนในสถาบันใหเห็นคุณคาของความดี และ

ปรารถนาทําความดีมากกวากระทําส่ิงผิดเพียงเพื่อตองการไดรับเงินทอง ความม่ังคั่ง เกียรติยศชื่อเสียง โดยมีแนวทาง ดังน้ี  

    (ก) กําหนดวิสัยทัศนสถาบันการศึกษา “สถาบันแหงคนดี” รณรงคใหคนทั้งสถาบันรวมใจกันทํา

ความดใีนเรื่องตางๆ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา และประเทศไทยมีชื่อเสียงเรื่องความดีโดงดังไปทั่วโลก โดยสถาบันแตละแหง

ตองชูจุดเดนเรื่อง  “ความด”ี  ในสถาบันของตน อาจเปนรูปแบบคําขวัญหรือความดีประเภทน้ันๆ อาทิ  สถาบัน.....ซ่ือสัตย  

จริงใจ นํ้าใจงาม  เปนตน 

     (ข) จัดทํา “ทําเนียบคนดี” ของประเทศการดําเนินการไปสูการมี “ทําเนียบคนดี” เพื่อใหมีรายชื่อ

บุคคลที่มีผลงานที่เปนประโยชนตองานสาธารณะดวยความเสียสละและไมเห็นแกตัวควรตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทาง 

และวิธีการพิจารณาใหครบกระบวนการทั้งหมด จนกระทั่งไดรายชื่อและผลงานที่เขาไปอยูในทําเนียบคนดี ประเด็นสําคัญ 

ในขอกําหนด  ความมีระยะเวลาที่ประพฤติปฏิบัติกรรมดีน้ันๆ เชน 2-4 ป จากระดับคณะวิชา ระดับสถาบัน และ

ระดับประเทศ และความโปรงใสในการพิจารณา เปนที่รับรูไดในสาธารณะ  

    (ค) สงเสริมการใชความดีเปนเครื่องชี้วัด สงเสริมใหสรางกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําเครื่อง 

ชี้วัดความดี เพื่อใชประกอบการพิจารณาของสังคม โดยรณรงคใหความดีเปนสวนหน่ึงในการพิจารณา การสอบเขาศึกษาตอ

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก การคิดคะแนน  หรือการสอบคัดเลือกตางๆ เชน  สอบชิงทุนไปตางประเทศ  ฯลฯ  

    (ง) จัดตั้งศูนยนวัตกรรมความดี โดยใหนักเรียนนักศึกษา ประชาชน สามารถสมัครโครงการ

ชวยเหลือคนอ่ืนๆ ที่ตองการความชวยเหลือ ชวยแกไข หรือพัฒนาชุมชนและสังคมในดานตางๆ ได ซ่ึงผูที่เขารวมโครงการ

จะไดใบประกาศเกียรติคุณที่สามารถนําไปเปนคะแนนในการสอบเรียนตอหรือสมัครงานได 

    (จ) สรางแบบจําลองวิธีการสรางคนดีใหเกิดขึ้นในสังคมไทย โดยการศึกษาวิจัยจากชีวประวัติบุคคล

ตางๆ ในทําเนียบคนดี เพื่อเปนแนวทางในการสรางคนรุนใหมใหเปนคนดีไดเฉกเชนเดียวกัน จากน้ันจึงนําผลการวิจัย 

มาประยุกตใชสรางคนดีตามแบบจําลอง ผานทางระดับคณะวิชา และระดบัสถาบันการศึกษา 

   3) สงเสริมวัฒนธรรมศึกษา โดยการสอดแทรกเน้ือหาและกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมลงในหลักสูตรการเรียน 

การสอน และใหสถานศึกษาในแตละชุมชนเปนหนวยงานหลักในการจัดกิจกรรมตางๆ ในสถานศึกษาเพื่อสงเสริมวัฒนธรรม 

เชน การนําครูภูมิปญญามาใหความรูกับนักศึกษา การนําผลงานของศิลปนไปแสดงในสถานศึกษา การสรางวัฒนธรรม 

การอานใหกับนักศึกษา และการจัดแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมในทองถิ่น มีการบูรณาการเก่ียวกับการสงเสริมและสนับสนุน

ใหศิลปะและวัฒนธรรม เปนสวนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาการนําไปใชดําเนินการไดจากแผนการสอน 

ส่ือการสอน นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน บันทึกการสอน กิจกรรมการสอน และการประเมินผลการสอน เปนตน  

การสงเสริมใหมีการอนุรักษวัฒนธรรมเชิงรุก  โดยการจัดตั้ง “ศูนยวิจัยและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา และวัฒนธรรม

ประจําแตละชาติพันธุในแตละจังหวัด” ขึ้น  เพื่อเปนแหลงรวบรวม ศึกษาคนควา สังเคราะหขอมูลประวัติความเปนมา 
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ของส่ิงของ สถานที่ วิถีชีวิต ประเพณี ฯลฯ ทั้งในอดีตและรวมสมัยอยางเปนระบบ เจาะลึก และบูรณาการประวัติความ

เปนมาของพื้นที่ตางๆ ใหกลายเปน “ผืนประวัติศาสตร” เดียว ที่มีความหลากหลายแตเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน โดยให

เจาของวัฒนธรรมไดมีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนา  อันเปน “จุดเริ่มตน” ของการอนุรักษ การพัฒนา โดยเฉพาะการเพิ่ม

มูลคาในเชิงพาณิชยและสังคมไดหลากหลายดานอยางยั่งยืน 

   4) สงเสริมการอบรมพื้นฐานการทํางานดานวัฒนธรรม กับกลุมคนทํางานดานวัฒนธรรมจําเปนตอง

ไดรับการอบรมเพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการทํางานทางดานวัฒนธรรม ซ่ึงจะชวยใหเกิดการ

ตระหนักและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น ตลอดจนสามารถใช

ฐานความรูความเขาใจดังกลาวในการตอยอดความรูเดิมและ/หรือถายทอดสู   ทีมงานรุนตอไป ทั้งยังเอ้ือตอการคิดริเริ่ม

สรางสรรคแผนงานหรือโครงการสงเสริมพัฒนาวัฒนธรรมใหมๆ ไดอยางมีพลวัต สอดคลอง และเทาทันกับกระแส

วัฒนธรรมโลก มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูล

ดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเน่ือง 

   5) การสนับสนุนเพื่อการเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่น สถาบันควรสนับสนุนใหมีส่ือดานวัฒนธรรมของ 

แตละทองถิ่น  โดยใชส่ือของสถาบัน และจัดสรรชองทางและเวทีในการเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่น เชน การจัดงานแสดง

วัฒนธรรม การจัดสรรคล่ืนหรือพื้นที่ ส่ือฯ หอศิลป หองแสดงงานทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมสัญจร นิทรรศการสัญจร 

ทางวัฒนธรรม เพื่อใหงานทางวัฒนธรรมทองถิ่นมีพื้นที่ในการเผยแพรมากขึ้น 

   6) จัดใหมีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหน่ึงของการ

ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของการเรียนการสอน 

  ท้ังน้ี  โดยเนนการดําเนินงานตามประเพณี 12 เดือน (ฮีต12)  และใหคณะเลือกประเพณีท่ีจะใชในการ

จัดกิจกรรม/โครงการไดเอง 

 
เกณฑการประเมิน  : 

 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ   โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 ทุกคณะมีการดําเนินงานโครงการหน่ึงคณะหน่ึงศิลปวัฒนธรรม 

5 มีการสรุปรายงานผลการจัดโครงการ และรายงานผลตอผูบังคับบัญชาหนวยงาน และเจาของ

แหลงทุนที่ไดรับจัดสรรฯ  หรือถอดบทเรียนเปนหนังสือหรือส่ือดิจิตอล (คลิปหรือวิดีทัศน) 

จากโครงการหน่ึงคณะหน่ึงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ 
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 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด  (กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 4.1.1.1  ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง 

เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น และ

ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล  ในระบบบริหารยุทธศาสตร ตามระยะเวลา 

ตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 4.1.1.1  ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง 

เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น และ

ผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล  ในระบบบริหารยุทธศาสตร  ครบถวน  และ

ถูกตอง  ตามเกณฑการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. ขอมูลรายชื่อโครงการเก่ียวกับการอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล  ที่ดําเนินงานในปงบประมาณ 2557 

 2. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

 3. หลักฐานการขออนุมัตโิครงการ 

 4. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

 5. รายงานการประชุมฯ 

 6. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 

 7. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

 8. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่กําหนด หรือการรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

 9. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด  

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 

 KPI  Owner  :    ทุกคณะ/ หนวยวิจัย/ หนวยบริการวิชาการ/ หนวยทํานุบํารุงฯ 

 Data  Owner  :    กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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 ยุทธศาสตรที่  5  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 
 

หนวยวัด :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  การพิจารณาความสอดคลองจะพิจารณาจากตารางแสดงความเชื่อมโยงหรือความสอดคลองของแผน 

กลยุทธของมหาวิทยาลัย  และแผนกลยุทธของคณะ/หนวยงานใหชัดเจน  ทั้งน้ี  โดยจะพิจารณาจากภารกิจและ 

ความรับผิดชอบของหนวยงานที่เก่ียวของกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

  พิจารณาผลการดําเนินงานของคณะ/หนวยงานที่มีแผนกลยุทธที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย  ตามภารกิจ

ของหนวยงาน  โดยพิจารณาผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

  คณะ/หนวยงาน  หมายถึง  คณะ/หนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะวิชา 

  หนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดีใชผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา  2556  

รวมกับสํานักงานอธิการบด ี

 

  ทั้งน้ี ตองมีการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  

 8  ขอ  ดังน้ี 

   1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากร

ในมหาวิทยาลัย และไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2537 ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนกลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  

(กลุม ข) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551–2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

   2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดบัมหาวิทยาลัยไปสูทุกหนวยงานภายใน 

   3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน 

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

   5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

   6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

   7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

   8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติการประจําป  

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่  5.1.1.1) ระดับความสําเร็จของคณะ/หนวยงานที่มีแผนกลยุทธที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย 
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เกณฑการประเมิน  : 
 

1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ-หนวยงาน 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 1.1  ได 1-3 ขอ 

2 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 1.1  ได 4-6 ขอ 

3 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 1.1  ได 7-8 ขอ 

4 ผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการประจําป 2557  มีคะแนนต่ํากวา 4.51 

5 ผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการประจําป 2557  มีคะแนนไมต่ํากวา 4.51 

 

 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด (กองแผนงาน) 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 1.1  ได 1-3 ขอ 

2 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 1.1  ได 4-6 ขอ 

3 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 1.1  ได 7-8 ขอ 

4 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 5.1.1.1  ระดับความสําเร็จของคณะ/หนวยงานที่มีแผนกลยุทธ 

ที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย ในระบบบริหารยุทธศาสตรตามระยะเวลาตามปฏิทิน 

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 5.1.1.1  ระดับความสําเร็จของคณะ/หนวยงานที่มีแผนกลยุทธ 

ที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย  ในระบบบริหารยุทธศาสตรครบถวน  และถูกตอง  ตามเกณฑ

การประเมินผลกําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. ใชขอมูลผลการประเมินระดับสถาบัน  และระดับคณะวิชาของแตละองคประกอบของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน ปการศึกษา 2556  ซ่ึงเปนการประเมินที่ครบถวนทั้งตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

และตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ

การประเมินในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งเกณฑมาตรฐานทั่วไปและเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม 

 2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธหนวยงานและแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 

 3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงแผนกลยุทธที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะ/หนวยงาน 

 4. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่เก่ียวของกับขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น ของที่ประชุมคณะกรรมการหนวยงาน 

 5. เอกสารการถายทอดแผนกลยุทธสูบุคลากรในหนวยงาน  

 6. เอกสารการรายงานการแผนกลยุทธตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลัย 

 7. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 

 KPI  Owner  :    ทุกหนวยงาน 

 Data  Owner  :    กองแผนงาน 
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หนวยวัด   : ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย : 

  เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเส่ียง  โดยการบริหารและควบคุมปจจัยกิจกรรม และกระบวนการ

ดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย  (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรอง 

จากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเส่ียง  

และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได  โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกัน

จากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา  รวมทั้งการมีแผน

สํารองตอภาวะฉุกเฉิน  เพื่อใหม่ันใจวาระบบงานตางๆ มีความพรอมใชงาน  มีการปรับปรุงระบบอยางตอเน่ืองและทันตอ 

การเปล่ียนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

  หนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดีใชผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา   ปการศึกษา  2556  

รวมกับสํานักงานอธิการบด ี

  ทั้งน้ี ตองมีการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 

6  ขอ  ดังน้ี 

  1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง  โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน    

ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  2. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ

มหาวิทยาลัย ตัวอยางเชน 

   - ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

   - ความเส่ียงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

   - ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

   - ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

   - ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย และ

บุคลากร 

   - ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 

   - อ่ืนๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง  และจัดลําดับความเส่ียงที่ไดจากการวิเคราะห 

ในขอ 2 

  4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน 

  5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

  6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช  ในการปรับแผนหรือวิเคราะห 

ความเส่ียงในรอบปถัดไป 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที ่5.1.2.1) ระดับความสําเร็จของคณะ/หนวยงานที่มีการดําเนินงานการบริหารจัดการความเส่ียง 

                       ผานเกณฑระดับดี (4.00) ข้ึนไป 
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เกณฑการประเมิน  : 

 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ-หนวยงาน 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 7.4  ได 1-3 ขอ 

2 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 7.4  ได 4 ขอ 

3 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 7.4  ได 5 ขอ 

4 มีผลการประเมินการบริหารจัดการความเส่ียง  ต่ํากวา 4.00 

5 มีผลการประเมินการบริหารจัดการความเส่ียง  ไมนอยกวา 4.00 

 

 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด (กองแผนงาน) 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 7.4  ได 1-3 ขอ 

2 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 7.4  ได 4 ขอ 

3 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 7.4  ได 5 ขอ 

4 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 5.1.2.1)  ระดับความสําเร็จของคณะ/หนวยงานที่มีแผนกลยุทธ

ที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย  ในระบบบริหารยุทธศาสตรตามระยะเวลาตามปฏิทิน 

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 5.1.2.1)  ระดับความสําเร็จของคณะ/หนวยงานที่มีแผนกลยุทธ

ที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย  ในระบบบริหารยุทธศาสตรครบถวน  และถูกตอง  ตามเกณฑ

การประเมินผลกําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. ใชขอมูลผลการประเมินระดับสถาบัน  และระดับคณะวิชาของแตละองคประกอบของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน ปการศึกษา 2556  ซ่ึงเปนการประเมินที่ครบถวนทั้งตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

และตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ

การประเมินในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งเกณฑมาตรฐานทั่วไปและเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม 

 2. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 3. เอกสารการดําเนินงานบริหารความเส่ียง 

 4. เอกสารรายงานการบริหารความเส่ียงตอที่ประชุม 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : 

 KPI  Owner  :    ทุกหนวยงาน 

 Data  Owner  :    กองแผนงาน 
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หนวยวัด :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหมหาวิทยาลัยมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม

แหงการเรียนรู ซ่ึงตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูโดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูใน

มหาวิทยาลัยซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถ

เขาถึงความรู  และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู  รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยาง มีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหมหาวิทยาลัย 

มีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุดกระบวนการในการบริหารจัดการความรูในมหาวิทยาลัยประกอบดวย การระบุความรู 

การคัดเลือกการรวบรวม การจัดเก็บความรูการเขาถึงขอมูล  และการแลกเปล่ียนความรูทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู  ภายในมหาวิทยาลัยการกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในมหาวิทยาลัยใหดียิ่งขึ้น 

  คณะวิชา หมายถึง  คณะหรือหนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน และหนวยงานทีมี่ฐานะเทียบเทาคณะ 

  หนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดีใชผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา  2556  

รวมกับสํานักงานอธิการบด ี

  ทั้งน้ี ตองมีการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน

เรียนรู  5  ขอ  ดังน้ี 

   1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ

สถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

   2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย

อยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

   3. มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit Knowledge) 

เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1  และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

   4. การรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1  ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 

ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit Knowledge) 

   5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา ที่เปน 

ลายลักษณอักษณ (explicit knowledge)  และจากความรู ทักษะของผูที่มีประสบการณตรง (tacit knowledge)  ที่เปน

แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 

เกณฑการประเมิน  : 
 

1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ-หนวยงาน 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 7.2  ได 1-3 ขอ 

2 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 7.2  ได 4 ขอ 

3 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 7.2  ได 5 ขอ 

4 รอยละของคณะที่มีผลประเมิน ตัวบงชี้ 7.2  ไมถึง 5 คะแนน ต่ํากวา รอยละ 100 

5 รอยละของคณะที่มีผลประเมิน ตัวบงชี้ 7.2  ได 5 คะแนน  รอยละ 100 

ตัวช้ีวัดที่  5.1.3.1) ระดับความสําเร็จของคณะที่มีการนําการจัดการความรูไปใชในการพัฒนาองคกร 
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 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด (ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา) 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 7.2  ได 1-3 ขอ 

2 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 7.2  ได 4 ขอ 

3 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 7.2  ได 5 ขอ 

4 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 5.1.3.1  ระดับความสําเร็จของคณะที่มีการนําการจัดการ 

ความรูไปใชในการพัฒนาองคกร  ในระบบบริหารยุทธศาสตรตามระยะเวลาตามปฏิทิน 

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 5.1.3.1  ระดับความสําเร็จของคณะที่มีการนําการจัดการ 

ความรูไปใชในการพัฒนาองคกร  ในระบบบริหารยุทธศาสตรครบถวน  และถูกตอง   

ตามเกณฑการประเมินผลกําหนด 

 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. ใชขอมูลผลการประเมินระดับสถาบัน  และระดับคณะวิชาของแตละองคประกอบของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน ปการศึกษา 2556  ซ่ึงเปนการประเมินที่ครบถวนทั้งตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

และตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ

การประเมินในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งเกณฑมาตรฐานทั่วไปและเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม 

 2. เอกสารการกําหนดประเด็นความรู  และเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ

หนวยงานที่สอดคลองกับพันธกิจหลัก 

 3. แผนการจัดการความรู 

 4. หลักฐานแสดงการดําเนินงานการจัดการความรู 

 5. หลักฐานการนําการจัดการความรูไปใชในการพัฒนาองคกร 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด   : 

 KPI Owner  :   ทุกหนวยงาน 

 Data Owner  :   ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
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หนวยวัด :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  การจัดตั้งหนวยงานใหม  เปนการเพิ่มหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ตามโครงสรางมหาวิทยาลัยที่ถูกตอง

ตามกฎหมาย  เพื่อการบริหารและการดําเนินงานที่มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ   

 

เกณฑการประเมิน  : 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

2 มีแผนการดําเนินงานการจัดตั้งหนวยงานใหม 

3 มีการประชุมหารือ หรือกํากับติดตามการดําเนินงานจัดตั้งหนวยงานใหม 

4 มีการจัดทําเอกสารคําขอจัดตั้งหนวยงานใหม 

5 จํานวนหนวยงานใหมที่ไดรับการจัดตั้ง ไมต่ํากวา 5 หนวยงาน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ                                                                                                                             

 2. รายงานการประชุมฯ 

 3. ผลการวิเคระหหรือศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งหนวยงานใหม 

 4. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 

 5. รายชื่อหนวยงานที่ไดรับการจัดตั้ง 

 6. มติกรรมการบริหารฯ ,  สภามหาวิทยาลัย 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด   : 

 KPI Owner  :   ทุกหนวยงาน 

 Data Owner  :   กองแผนงาน 

 

 

   

 

 

หนวยวัด :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ สมรรถนะ และ

ทัศนคติของบุคคลในองคกร ใหตรงกับตําแหนงปจจุบัน แลวรองรับตองานในอนาคตเพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  อันจะสงผลใหเกิดความกาวหนาในตนเองและองคกร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลน้ี  

ถือเปนการลงทุนที่คุมคาและยั่งยืนที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืนๆ  ทั้งน้ี  ขึ้นอยูกับศักยภาพของบุคลากร

องคกรใดมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ยอมสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

ตัวช้ีวัดที่  5.1.4.1) จํานวนหนวยงานใหมที่มีการจัดต้ัง 

ตัวช้ีวัดที่  5.2.1.1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย 
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นําพาองคกรไปสูความสําเร็จไดตามเปาหมายที่ตองการโดยยั่งยืน องคกรทุกองคกรจึงปรารถนา และใหความสําคัญกับ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนทั้งคนดีและคนเกงอยูตลอดเวลา 

  ตําแหนงประเภทผูบริหารมหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวยตําแหนงพนักงาน 

พ.ศ. 2553  ประกาศ  ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2553  ขอ 4 (ข)  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ประกาศ  ณ วันที่ 12  

พฤษภาคม 2554  ตําแหนงผูบรหิารมหาวิทยาลัย  ไดแก   

   1. อธิการบด ี

   2. รองอธิการบด ี

   3. คณบดี 

   4. หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

   5. ผูชวยอธิการบด ี

   6. รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

   7. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต  ผูอํานวยการกอง  หรือหัวหนา

หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากองตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

   8. ตําแหนงอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

   ทั้งน้ี  ใหรวมไปถึงเลขานุการคณะดวย 

  การจัดโครงการในภาพรวมมหาวิทยาลัย  หรือกรณีหนวยงานจัดเองก็ใหนับได  แตผูบริหารหนวยงาน 

ตองเขารวมกิจกรรม  

  กรณีการไปพัฒนาในลักษณะของการรวมประชุม  อบรม  สัมมนา หรือศึกษาดูงาน  โดยทั่วไปก็ใหนับได 

  ทั้งน้ี  ตองมีการรายงานสรุปผลจากการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาทักษะ  และตองมีการรายงานตอ

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน 

 

เกณฑการประเมิน  : 

 

1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ-หนวยงาน 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือหนวยงาน 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 รอยละของผูบริหารหนวยงานที่ไดรับการพัฒนา  นอยกวารอยละ 80  ของผูบริหารทั้งหมด 

ในหนวยงาน  

5 รอยละของผูบริหารหนวยงานที่ไดรับการพัฒนา  ไมนอยกวา รอยละ 80  
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 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด (กองการเจาหนาที่) 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือหนวยงาน 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 5.2.1.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย  

ในระบบบริหารยุทธศาสตรตามระยะเวลาตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 5.2.1.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย  

ในระบบบริหารยุทธศาสตรครบถวน  และถูกตอง  ตามเกณฑการประเมินผลกําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

 2. รายงานการประชุมฯ 

 3. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 

 4. แผนพัฒนาบุคลากร 

 5. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่กําหนด หรือการ

รายงานผลการดําเนินงาน 

 6. รายชื่อผูบริหารทั้งหมด ในปงบประมาณ  

 7. รายชื่อผูบริหารในปงบประมาณ ที่ไดรับการพัฒนา 

 8. รายงานสรุปผลการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน   และตองมีการรายงานตอผูบังคับบัญชา

สูงสุดของหนวยงาน 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด   : 

 KPI Owner  :   ทุกหนวยงาน 

 Data Owner  :   กองการเจาหนาที่ 
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หนวยวัด :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ สมรรถนะ และ

ทัศนคติของบุคคลในองคกร ใหตรงกับตําแหนงปจจุบัน แลวรองรับตองานในอนาคตเพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อันจะสงผลใหเกิดความกาวหนาในตนเองและองคกร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนี้ ถือ

เปนการลงทุนที่คุมคาและยั่งยืนที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืนๆ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับศักยภาพ ของบุคลากร

องคกรใดมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ยอมสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

นําพาองคกรไปสูความสําเร็จไดตามเปาหมายที่ตองการโดยยั่งยืน องคกรทุกองคกรจึงปรารถนา และใหความสําคัญกับ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนทั้งคนดีและคนเกงอยูตลอดเวลา 

  สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ  และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารย 

ในสถาบันพัฒนาความรู ความสามารถ   เพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเน่ือง  เพื่อ

นําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ   

  การนับ ใหนับไดทั้งจากโครงการที่คณะ หรือมหาวิทยาลัยจัดเอง  หรือจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

จัด  แตอาจารยตองเขารวมกิจกรรม  

  กรณีการไปพัฒนาในลักษณะของการรวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน นําเสนอผลงาน  หรือฝกภาษา  

โดยทั่วไปก็ใหนับได 

  ทั้งน้ี  ตองมีการรายงานสรุปผลจากการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาทักษะ  และตองมีการรายงานตอ

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน 

 

เกณฑการประเมิน  : 

 

1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ-หนวยงาน 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือหนวยงาน 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 รอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนา นอยกวารอยละ 80 ของอาจารยประจําทั้งหมด   

5 รอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 80 ของอาจารยประจําทั้งหมด 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่  5.2.1.2) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาอาจารย 
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 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด (กองการเจาหนาที่) 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือหนวยงาน 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 5.2.1.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาอาจารย 

 ในระบบบริหารยุทธศาสตรตามระยะเวลาตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 5.2.1.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาอาจารย         

ในระบบบริหารยุทธศาสตรครบถวน  และถูกตอง  ตามเกณฑการประเมินผลกําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

 2. รายงานการประชุมฯ 

 3. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 

 4. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ" 

 5. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ กําหนด หรือ 

การรายงานผลการดําเนินงาน 

 6. รายชื่ออาจารยทั้งหมด ในปงบประมาณ  

 7. รายชื่ออาจารยในปงบประมาณ ที่ไดรับการพัฒนา 

 8. รายงานสรุปผลการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน   และตองมีการรายงานตอผูบังคับบัญชา

สูงสุดของหนวยงาน 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด   : 

 KPI Owner  :   ทุกหนวยงาน 

 Data Owner  :   กองการเจาหนาที่ 
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หนวยวัด :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ สมรรถนะ และ

ทัศนคติของบุคคลในองคกร ใหตรงกับตําแหนงปจจุบัน แลวรองรับตองานในอนาคตเพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อันจะสงผลใหเกิดความกาวหนาในตนเองและองคกร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนี้ ถือ

เปนการลงทุนที่คุมคาและยั่งยืนที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืนๆ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับศักยภาพ ของบุคลากร

องคกรใดมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ยอมสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

นําพาองคกรไปสูความสําเร็จไดตามเปาหมายที่ตองการโดยยั่งยืน องคกรทุกองคกรจึงปรารถนา และใหความสําคัญกับ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนทั้งคนดีและคนเกงอยูตลอดเวลา 

  บุคลากรสายสนับสนุน    หมายถึง  บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทุกประภท  

และทุกตําแหนง   

  การนับ  ใหนับไดทั้งจากโครงการที่คณะ  หรือมหาวิทยาลัยจัดเอง  หรือจากหนวยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยจัด  แตอาจารยตองเขารวมกิจกรรม  

  กรณีการไปพัฒนาในลักษณะของการรวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน นําเสนอผลงาน  หรือฝกภาษา 

หรือฝกทักษะที่เก่ียวของ  โดยทั่วไปก็ใหนับได 

  ทั้งน้ี ตองมีการรายงานสรุปผลจากการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาทักษะ  และตองมีการรายงานตอ

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน 

 

เกณฑการประเมิน  : 
 

1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ-หนวยงาน 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1  - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

 - มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2  - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

 - มีแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือหนวยงาน 

3  - มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา นอยกวารอยละ 80 ของบุคลากร 

สายสนับสนุนทั้งหมด 

5 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 80 ของบุคลากร 

สายสนับสนุนทั้งหมด 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่  5.2.1.3) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
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 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด (กองการเจาหนาที่) 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือหนวยงาน 

3 - มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 5.2.1.3  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผูบุคลากร 

สายสนับสนุน  ในระบบบริหารยุทธศาสตรตามระยะเวลาตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 5.2.1.3  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาผูบุคลากร 

สายสนับสนุน  ในระบบบริหารยุทธศาสตรครบถวน  และถูกตอง  ตามเกณฑการประเมินผล

กําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

 2. รายงานการประชุมฯ 

 3. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 

 4. แผนพัฒนาบุคลากร" 

 5. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่กําหนด หรือการ

รายงานผลการดําเนินงาน 

 6. รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ในปงบประมาณ 2557 

 7. รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนในปงบประมาณ ที่ไดรับการพัฒนา 

 8. รายงานสรุปผลการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน  และตองมีการรายงานตอผูบังคับบัญชา

สูงสุดของหนวยงาน 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด   : 

 KPI Owner  :   ทุกหนวยงาน 

 Data Owner  :   กองการเจาหนาที่ 
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หนวยวัด  :   รอยละ 

คําอธิบาย  : 

  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถและ 

ความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู  ดังน้ัน มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิ 

ทางการศึกษาในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนกลุมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (กลุม ข) 

  คุณวุฒิปริญญาเอก  พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปที่ประเมิน  ทั้งน้ี 

อาจใชคุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได  สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ  มีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกวา  ทั้งน้ีตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  การนับอาจารยประจํา ใหนับตามปงบประมาณ 2557  และนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  ในกรณี

ที่อาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่กําหนด 
 

เกณฑการประเมิน : 
 

  คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  เทากับ รอยละ 30 ขึ้นไป 
 

  สูตรการคํานวณ : 

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด   
 

  ตัวอยาง 

 
 

    =  รอยละ  90.40  คะแนนที่ไดเทากับ  5.0000  คะแนน 
 

  เกณฑการใหคะแนน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

    30 

หมายเหตุ  :  ใชเกณฑการใหคะแนน โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค เหมือนเกณฑประกันคุณภาพ ตัวบงชี้ 2.2 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. ขอมูลสรุปรายชื่ออาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก วุฒิปริญญญาพรอมสาขาที่จบ สถานที่จบ และปที่จบ  

ในปงบประมาณ 2557 

 2. ขอมูลจํานวนอาจารยประจํานับตามปงบประมาณและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด   : 

 KPI  Owner  :   ทุกคณะ 

 Data  Owner  :   กองการเจาหนาที่ 

 113  
X 100 

 125  

ตัวช้ีวัดที่  5.2.2.1) รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
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หนวยวัด  :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถและ 

ความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู  ดังน้ัน มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิ 

ทางการศึกษาในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนกลุมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (กลุม ข) 

  การสงเสริมอาจารยใหไดรับการศึกษาตอปริญญาเอกนับเปนบทบาทหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตอง

พัฒนาศักยภาพและคุณวุฒิของอาจารยใหสูงขึ้น  เพื่อนําเอาองคความรูมาพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาประเทศ

ตอไป  

 

เกณฑการประเมิน : 

 

1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ-หนวยงาน 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ   โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือหนวยงาน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 มีจํานวนอาจารยที่ยังไมมีวุฒิปริญญาเอก ไปศึกษาตอเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 10  

5 มีจํานวนอาจารยที่ยังไมมีวุฒิปริญญาเอก ไปศึกษาตอเพิ่มขึ้น ไมนอยกวา รอยละ 20 

 
 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด (กองการเจาหนาที่) 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ   โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือหนวยงาน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 5.2.2.2  ระดับความสําเร็จของการสงเสริมการศึกษาตอ 

ระดับปริญญาเอกของอาจารย  ในระบบบริหารยุทธศาสตรตามระยะเวลาตามปฏิทิน 

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ตัวช้ีวัดที่  5.2.2.2) ระดับความสําเร็จของการสงเสริมการศึกษาตอระดับปริญญาเอกของอาจารย 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 5.2.2.2  ระดับความสําเร็จของการสงเสริมการศึกษาตอ 

ระดับปริญญาเอกของอาจารย  ในระบบบริหารยุทธศาสตรครบถวน  และถูกตอง   

ตามเกณฑการประเมินผลกําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน อาทิเชน 

 1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

 2. รายงานการประชมุฯ 

 3. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 

 4. แผนพัฒนาบุคลากร 

 5. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรอืโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

 6. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่กําหนด หรือ 

การรายงานผลการดําเนินงาน 

 7. รายชื่ออาจารยที่ไดรับการตอบรับเขาศึกษาตอ ในปงบประมาณ 

 8. รายชื่ออาจารยทั้งหมดของหนวยงาน 

 9. รายชื่ออาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด   : 

 KPI Owner  :   ทุกหนวยงาน 

 Data Owner  :   กองการเจาหนาที่ 

 

 

 

 

 

หนวยวัด  :  รอยละ 

คําอธิบาย  : 

  มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารย 

ในมหาวิทยาลัยทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเน่ือง  เพื่อนําไปใช 

ในการเรียนการสอน  รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนส่ิงสะทอน 

การปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  การนับอาจารยประจํา ใหนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  ในปงบประมาณ 2557  ในกรณีที่

อาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่กําหนด 

  ตําแหนงทางวิชาการ  หมายถึง  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย 

 

เกณฑการประเมิน : 
 

 คารอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  เทากับ รอยละ 60  ขึ้นไป 

 

ตัวช้ีวัดที่  5.2.3.1) รอยละของอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
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   สูตรการคํานวณ : 

จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด   

 

   ตัวอยาง 
 

 
 

     = รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ  =  33.3333 

 

 เกณฑการใหคะแนน  :  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

    60 

 หมายเหตุ  :  ใหใชเกณฑการใหคะแนน โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศเหมือนเกณฑประกันคุณภาพตัวบงชี้ 2.3  

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  พิจารณาจากคําส่ังที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ทางวิชาการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 2. ขอมูลจํานวนอาจารยประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด   : 

 KPI  Owner  :    ทุกคณะ 

 Data  Owner  :    กองการเจาหนาที่ 

 

 

 

 

 

 

หนวยวัด  :  ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมให อาจารย 

ในมหาวิทยาลัยทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเน่ือง เพื่อนําไปใช 

ในการเรียนการสอน  รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนส่ิงสะทอน 

การปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย การสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยดํารงตําแหนง 

ทางวิชาการจึงเปนบทบาทและหนาที่ของมหาวิทยาลัยที่จะตองดําเนินการ 

  ตําแหนงทางวิชาการ  หมายถึง  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย 

 

 

 
10  คน 

X 100 
30  คน 

ตัวช้ีวัดที่  5.2.3.2) ระดับความสําเร็จของการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
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เกณฑการประเมิน : 

 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ-หนวยงาน 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือหนวยงาน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมที่กําหนด  โดยมีผูที่

เขาเกณฑฯ เขารวมโครงการ/กิจกรรม ไมนอยกวา รอยละ 80 

4 รอยละของอาจารยที่เขาเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการที่ครบกําหนดกอนวันที่ 30 กันยายน 

2556  และมีการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการถึงกองการเจาหนาที่ ภายในปงบประมาณ 2557  

ไมนอยกวา รอยละ 25 

5 รอยละของอาจารยที่เขาเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการที่ครบกําหนดกอนวันที่ 30 กันยายน 

2556  และมีการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการถึงกองการเจาหนาที่ ภายในปงบประมาณ 2557  

ไมนอยกวา รอยละ 50 

 

 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด (กองการเจาหนาที่) 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ   โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือหนวยงาน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมที่กําหนด  โดยมีผูที่

เขาเกณฑฯ เขารวมโครงการ/กิจกรรม ไมนอยกวา รอยละ 80 

4 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 5.2.3.2  ระดับความสําเร็จของการสงเสริมการเขาสูตําแหนง 

ทางวิชาการ  ในระบบบริหารยุทธศาสตรตามระยะเวลาตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 5.2.3.2  ระดับความสําเร็จของการสงเสริมการเขาสูตําแหนง 

ทางวิชาการ   ในระบบบริหารยุทธศาสตรครบถวน  และถูกตอง  ตามเกณฑการประเมินผล

กําหนด 
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ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

 2. รายงานการประชุมฯ 

 3. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 

 4. แผนพัฒนาบุคลากร 

 5. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรอืโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

 6. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่กําหนด หรือ 

การรายงานผลการดําเนินงาน 

 7. รายชื่ออาจารยทั้งหมดของหนวยงาน 

 8. รายชื่ออาจารยที่เขาเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ ในปงบประมาณ 

 9. รายชื่ออาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด   : 

 KPI  Owner  :    ทุกคณะ 

 Data  Owner  :    กองการเจาหนาที่ 

 

 

 

 

 

หนวยวัด :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย : 

  สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธ 

ทางดานการเงินซ่ึงเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตาง ๆ ที่ สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถ

ดําเนินการได  มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการ ดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอ่ืนๆ ที่สถาบัน 

ไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณ และการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจมีระบบการตรวจสอบการใช

เงินอยางมี ประสิทธิภาพ  รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ  โครงการ/กิจกรรม  เพื่อให

สามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคงของสถาบันได พิจารณาผลการดําเนินงานเปนปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

  ทั้งน้ี  ตองมีการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาตัวบงชี้ที่ 8.1  ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ  7  ขอ  ดังน้ี 

  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการ          

ใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

 3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแต ละพันธกิจ และการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและบุคลากร 

 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 

2 ครั้ง 

 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความม่ันคงของมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง 

ตัวช้ีวัดที่ 5.3.1.1) ระดับความสําเร็จของการวางแผนกลยุทธทางการเงิน 
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 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

เกณฑการประเมิน 

 

1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ-หนวยงาน 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 8.1 ได 1-3 ขอ 

2 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 8.1  ได 4-5 ขอ 

3 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 8.1  ได 6-7 ขอ 

4 มีคะแนนผลการประเมิน ตัวบงชี้ 8.1  เทากับ  4.00  คะแนน 

5 มีคะแนนผลการประเมิน ตัวบงชี้ 8.1  เทากับ  5.00  คะแนน 

 

 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด (กองคลังและพัสดุ) 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 8.1 ได 1-3 ขอ 

2 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 8.1  ได 4-5 ขอ 

3 ดําเนินการไดตามเกณฑประเมินประกันภายใน ตัวบงชี้ 8.1  ได 6-7 ขอ 

4 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 5.3.1.1  ระดับความสําเร็จของการวางแผนกลยุทธทางการเงิน   

ในระบบบริหารยุทธศาสตรตามระยะเวลาตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 5.3.1.1  ระดับความสําเร็จของการวางแผนกลยุทธทางการเงิน  

ในระบบบริหารยุทธศาสตรครบถวน  และถูกตอง  ตามเกณฑการประเมินผลกําหนด 

 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

2. รายงานการประชุมฯ 

3. เอกสารที่แสดงถึงการกําหนดขั้นตอน กลไกการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 

4. เอกสารแผนกลยุทธทางการเงิน 

5. เอกสารที่แสดงถึงกําหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธทางการเงิน  

6. เอกสารที่แสดงถึงความสอดคลองของแผนกลยทุธทางการเงินกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : 

 KPI  Owner  :    ทุกหนวยงาน 

 Data  Owner  :    กองคลังและพัสดุ 
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หนวยวัด  :  ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย : 

  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลตนทุนงานในแตละสวนงานและขอมูลอ่ืนที่ สําคัญซ่ึงมีความถูกตอง 

ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง สามารถนําไปใชประโยชนในการดําเนินงานตางๆ ของสถาบันใหบรรลุ

เปาหมายที่กําหนด 

  ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําบัญชี

ตนทุนตอหนวยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการบริหารทรัพยากร 

  หมายเหตุ : ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  คณะ/หนวยงานไมตอง

ดําเนินการใหใชผลการดําเนินงานรวมกับมหาวิทยาลัย  ทั้ง น้ี  ตัวชี้วัดจะถูกบรรจุในคํารับรองการปฏิบัติ ราชการ 

ของทุกคณะ/หนวยงาน   

   

เกณฑการประเมิน : 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 จัดทําหรือทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

โดยแสดงใหเห็นสัดสวนการใชทรัพยากรตอผลผลิตที่ดีขึ้นกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 

3 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดานการจัดการเรียนการ

สอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวทุกกลุมสาขาวิชา (หนวยนับเปนจํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเทา : Full Time Equivalent Student) ตามหลักเกณฑที่กองคลังและพัสดุ

กําหนดและรายงานผลการคํานวณตนทุนใหอธิการบดีเพื่อทราบ 

4 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายหลักสูตร สําหรับทุก

ผลผลิต ตามหลักเกณฑที่กองคลังและพัสดุกําหนด และรายงานผลการคํานวณตนทุนให

อธิการบดีเพื่อทราบ 

5 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 วามีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึง

สาเหตุของการเปล่ียนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย

ผลผลิตไดแลวเสร็จ โดยเสนอใหอธิการบดีเพื่อทราบ 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. เอกสารเก่ียวกับการจัดทําหรือทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ สําหรับปงบประมาณ 2557 

 2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 3. เอกสารการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดานการจัดการเรียนการสอน

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวทุกกลุมสาขาวิชา ตามหลักเกณฑที่กองคลังและพัสดุกําหนด 

 4. เอกสารรายงานผลการคํานวณตนทุนใหอธิการบดีเพื่อทราบ 

ตัวช้ีวัดที่ 5.3.1.2) ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
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 5. เอกสารการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายหลักสูตรทุกผลผลิต   

ตามหลักเกณฑที่กองคลังและพัสดุกําหนด 

 6. เอกสารรายงานผลการคํานวณตนทุนใหอธิการบดีเพื่อทราบ 

 7. เอกสารการเปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ 2556  และ

ปงบประมาณ 2557  

 8. ขอมูลการวิเคราะหถึงสาเหตุของการแปล่ียนแปลง 

 9. รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต และเสนออธิการบด ี  

 10. กรณีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับตัวชี้วัด 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : 

 KPI  Owner  :    กองคลังและพัสด ุ

 Data  Owner  :    กองคลังและพัสด ุ

 

 

 

 

 

 

 ตัวช้ีวัดที่  5.3.1.3.1) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 

 

หนวยวัด  :  รอยละ 

คําอธิบาย  : 

  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน จะใชผลการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตเทียบกับแผนการใชจาย 

เงินงบประมาณในแตละไตรมาส เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ี  

ขอมูลแผนการใชจายเงินงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาบันทึกตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนดภายใต

วงเงินงบประมาณที่ไดรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะเปนแผนตั้งตน 

ในระบบ GFMIS ดังน้ัน เม่ือมีการนําแผนไปปฏิบัติแลวจะตองติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  

  หมายเหตุ  :  หนวยงานทีไ่ดรับเงินงบประมาณแผนดินเฉพาะงบเงินเดือนรวมทั้งงบเงินเดือนที่อยูในหมวด

เงินอุดหนุนไมตองรับประเมิน   

เกณฑการประเมิน  : 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ-หนวยงาน 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 รอยละ 92 

2 รอยละ 93 

3 รอยละ 94 

4 รอยละ 95 

5 รอยละ 96 

ตัวช้ีวัดที่  5.3.1.3) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ (แผนดิน) 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557   
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

111 

 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด (กองคลังและพัสดุ) 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1  - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

2  - มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ   โดยมีการระดม

ความคิดและการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

3  - มีการกํากับติดตามการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

4 มีการรายงานผลขอมูล ตัวชี้วัด 5.3.1.3.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 

 ในระบบบริหารยุทธศาสตรตามระยะเวลาตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานผลขอมูล ตัวชี้วัด 5.3.1.3.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน 

 ในระบบบริหารยุทธศาสตรครบถวน และถูกตอง ตามเกณฑการประเมินผลกําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. ผลการเบิกจายงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2557 จาก ระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 

 2. แผนที่ผานความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 

 3. เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ 

 4. รายงานผลการเบิกจายเงินจําแนกตามงบรายจาย 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด   : 

 KPI  Owner  :    ทุกหนวยงานที่มีงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) 

 Data  Owner  :    กองคลังและพัสดุ 

 

 

 ตัวช้ีวัดที่  5.3.1.3.2)  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม 
 

  5.3.1.3.2.1) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม  6 เดือนแรก 
 

หนวยวัด  :  รอยละ 

คําอธิบาย  : 

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 6 เดือนแรก จะใชอัตราการเบิก

จายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของมหาวิทยาลัยหรือคณะ/หนวยงาน  ทั้งที่เบิกจายในของมหาวิทยาลัยหรือคณะ/

หนวยงาน และวิทยาเขต   เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของของมหาวิทยาลัย 

หรือคณะ/หนวยงาน ทั้ง น้ีไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูล 

การเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม   

ของของมหาวิทยาลัยหรือคณะ/หนวยงาน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่ของมหาวิทยาลัยหรือคณะ/

หนวยงาน ไดรับ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 หากมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณระหวางป 

(รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงแลวมา

เปนฐานในการคํานวณ 
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หมายเหตุ  :  สําหรับหนวยงานที่ไดรับเงินงบประมาณแผนดินเฉพาะงบเงินเดือน รวมทั้งงบเงินเดือนที่อยูใน

หมวดเงินอุดหนุนไมตองรับประเมิน  สูตรการคํานวณ :   

 

 

 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ-หนวยงาน 

  เกณฑการประเมิน  : 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 รอยละ  44.02 

2 รอยละ  46.46 

3 รอยละ  48.91 

4 รอยละ  51.36 

5 รอยละ  53.80 
 

 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด (กองคลังและพัสดุ) 
 

  เกณฑการประเมิน  : 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

2 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ   โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

3 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

4 มีการรายงานผลขอมูล ตัวชี้วัด 5.3.1.3.2.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม  

6 เดือนแรก ในระบบบริหารยุทธศาสตรตามระยะเวลาตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานผลขอมูล  ตัวชี้วัด 5.3.1.3.2.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม 

6 เดือนแรก  ในระบบบริหารยุทธศาสตรครบถวน และถูกตอง ตามเกณฑการประเมินผล

กําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  อาทิเชน 

 1. ผลการเบิกจายงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2557 จาก ระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 

 2. แผนที่ผานความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 

 3. เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ 

 4. รายงานผลการเบิกจายเงินจําแนกตามงบรายจาย 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด   : 

 KPI  Owner  :    ทุกหนวยงานที่มีงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) 

 Data  Owner  :    กองคลังและพัสดุ 

                          เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่เบิกจาย 

                      ตั้งแตเดือนตุลาคม 2556  ถึงเดือนมีนาคม 2557              x 100 

                          วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่ไดรับ 



คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557   
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

113 

  5.3.1.3.2.2) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม  12 เดือน 

 

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 12 เดือน  จะใชอัตราการเบิก

จายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของมหาวิทยาลัยหรือคณะ/หนวยงาน ทั้งที่เบิกจายในมหาวิทยาลัยหรือคณะ/หนวยงาน  

และวิทยาเขต เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบกิจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของมหาวิทยาลัยหรือคณะ/หนวยงาน 

ทั้งน้ี ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบ

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของหาวิทยาลัย

หรือคณะ/หนวยงาน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2556  

ถึงเดือนกันยายน 2557 หากมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจาย

ลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ 

หมายเหตุ  :  สําหรับหนวยงานทีไ่ดรับเงินงบประมาณแผนดินเฉพาะงบเงินเดือน  รวมทั้งงบเงินเดือนที่อยูใน

หมวดเงินอุดหนุนไมตองรับประเมิน   

สูตรการคํานวณ : 

 

 

    

 

 

1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ-หนวยงาน 

  เกณฑการประเมิน  : 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 รอยละ 92 

2 รอยละ 93 

3 รอยละ 94 

4 รอยละ 95 

5 รอยละ 96 

 

 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด (กองคลังและพัสดุ) 
 

  เกณฑการประเมิน  : 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

2 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

                     เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่เบิกจาย 

ตั้งแตเดือนตุลาคม 2556  ถึงเดือนกันยายน 2557               x 100 

            วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

3 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

4 มีการรายงานผลขอมูล ตัวชี้วัด 5.3.1.3.2.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม 

12 เดือน ในระบบบริหารยุทธศาสตรตามระยะเวลาตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานผลขอมูล  ตัวชี้วัด 5.3.1.3.2.2  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ

ภาพรวม 12 เดือน ในระบบบริหารยุทธศาสตรครบถวน และถูกตอง ตามเกณฑการ

ประเมินผลกําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. ผลการเบิกจายงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2557  จาก ระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 

 2. แผนที่ผานความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 

 3. เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ 

 4. รายงานผลการเบิกจายเงินจําแนกตามงบรายจาย 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด   : 

 KPI  Owner  :    ทุกหนวยงานที่มีงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) 

 Data  Owner  :    กองคลังและพัสดุ 

 

 

 

 

 

หนวยวัด  :  รอยละ 

คําอธิบาย  : 

  การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิก

จายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ีไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวาง

ปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  

  การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงิ นงบประมาณรายจายลงทุนของ

สถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ หากมีการโอนเปล่ียนแปลง

งบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะนํายอดงบประมาณ 

หลังโอนเปล่ียนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ  

  รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพยสิน 

ที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผูรับไมตองจายคืน 

ใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัสงบประมาณรายจาย 

รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให 

  หมายเหตุ :  พิจารณาการดําเนินงานตัวชี้วัดเฉพาะหนวยงานที่มีงบลงทุนเงินแผนดิน 

 

 

ตัวช้ีวัด  5.3.1.3.3) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
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  หมายเหตุ  :  สําหรับหนวยงานที่ไดรับเงินงบประมาณแผนดินเฉพาะงบเงินเดือน รวมทั้งงบเงินเดือนที่อยู

ในหมวดเงินอุดหนุนไมตองรับประเมิน   

 

สูตรการคํานวณ :   

 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ-หนวยงาน 
 

 
เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย 

X 100 
วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ 

 

 

  เกณฑการประเมิน  : 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 รอยละ 72 

2 รอยละ 74 

3 รอยละ 76 

4 รอยละ 78 

5 รอยละ 80 

 

 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด (กองคลังและพัสดุ) 
 

  เกณฑการประเมิน  : 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

2 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ   โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

3 มีการกํากับติดตามการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

4 มีการรายงานผลขอมูล ตัวชี้วัด 5.3.1.3.3  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุน  ในระบบบริหารยุทธศาสตรตามระยะเวลาตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานผลขอมูล  ตัวชี้วัด 5.3.1.3.3  รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุน  ในระบบบริหารยุทธศาสตรครบถวน และถูกตอง ตามเกณฑการประเมินผลกําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  อาทิเชน 

 1. ผลการเบิกจายงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2557 จาก ระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 

 2. แผนที่ผานความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ 

 3. เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ 

 4. รายงานผลการเบิกจายเงินจําแนกตามงบรายจาย 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด   : 

 KPI  Owner  :    ทุกหนวยงานที่มีงบลงทุนเงินแผนดิน 

 Data  Owner  :    กองคลังและพัสดุ 
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หนวยวัด :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย : 

  การรายงานทางการเงิน  คือ  การแสดงผลขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงานและการเปล่ียนแปลง

ฐานะการเงินของกิจการอันจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินทุกประเภท 

 

เกณฑการประเมิน 

 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 

1 การรวมรวบ จําแนก บันทึก และจัดเก็บหลักฐานรายงานทางการเงินมีความถูกตอง ครบถวน 

2 รายงานทางการเงินมีความถูกตอง  ครบถวนและเชื่อถือได 

3 การจัดทําบัญชีมีความเปนปจจุบัน 

4 สงรายงานใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด  

5 นําเสนอรายงานทางการเงินเพื่อประโยชน ตอการตัดสินใจของฝายบริหารอยูเสมอ 

 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. เอกสารการรวมรวบ จําแนก บันทึก  และจัดเก็บหลักฐานรายงานทางการเงินที่มีการตรวจสอบและยืนยัน

ความถูกตอง ครบถวน 

 2. รายงานทางการเงินที่มีการตรวจสอบความถูกตอง 

 3. เอกสารบัญชีการเงินที่มีความเปนปจจุบัน และการตรวจสอบความถูกตอง 

 4. เอกสารการสงรายงานใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

 5. เอกสารการรายงานทางการเงินตอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิทยาลัย ทุกเดือน 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด  : 

 KPI  Owner  :    ทุกหนวยงาน 

 Data  Owner  :    กองคลังและพัสด ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5.3.1.4) ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานทางการเงิน 
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หนวยวัด  :  ระดับควาวมสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  มหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่จัดหารายได  โดยการบริหารสินทรัพย ซ่ึงเปนการเพิ่มรายไดจากฐานทรัพยากร

ของมหาวิทยาลัย เพื่อนํามาใชจายในการดําเนินภารกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัย  โดยรายไดมาจากการบริหารสินทรัพยน้ัน  

นํามาใชในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด  พิจารณาผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

  คณะ/หนวยงานใชผลการประเมินรวมกับมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน อยางสมํ่าเสมอ 

5 มีการดําเนินการติดตาม ทบทวน ปรับปรุงกิจกรรมการจัดหารายได เพื่อใหมีรายได 

ที่สอดคลองตรงตามแผน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

 2. รายงานการประชุมฯ 

 3. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 

 4. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

 5. แผนการดําเนินการจัดหารายได 

 6. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติหรือแผนฯที่กําหนด 

หรือการรายงานผลการดําเนินงาน 

 7. เอกสารสรุปรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดหารายได 

 8. เอกสารการรายงานการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน 

 9. เอกสารการติดตาม ทบทวน และปรับปรุงกิจกรรมการจัดหารายได 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด   : 

 KPI  Owner  :    ทุกหนวยงาน 

 Data  Owner  :    กองคลังและพัสดุ 

ตัวช้ีวัดที่ 5.3.2.1)  ระดับความสําเร็จของการแสวงหาหรือการบริหารสินทรัพยและรายได 

      เพ่ือการพ่ึงพาตนเองไดอยางม่ันคงและย่ังยืน 
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หนวยวัด  :  ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  มหาวิทยาลัยควรมีฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบาย

และยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้ง 7  ยุทธศาสตร  เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงาน 

ที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกเปนระบบที่ใชงานได  ทั้งน้ี  เพื่อการบริหารการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหาร 

ทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน

ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงาน โดยประเมินจาก

ความพึงพอใจของผูใชระบบ 

  พิจารณาผลการดําเนินงานจากการจัดทําฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุ ง 

ใหสามารถใชรวมกันไดทั้งมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย พิจารณาผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 

  คณะ/หนวยงานใชผลการประเมินรวมกับมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน : 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ   โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการพัฒนาฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 จํานวนฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุงใหสามารถใชรวมกันได 

ทั้งระดับคณะ และมหาวิทยาลัย   จํานวน 7 ยุทธศาสตร 

5 จํานวนฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุง ที่มีขอมูลในระบบ

ฐานขอมูลเปนปจจุบัน 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

 2. รายงานการประชุมฯ 

 3. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 

 4. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ  

 5. เอกสารแผนการดําเนินงานหรือแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงฐานขอมูล 

ตัวช้ีวัดที่  5.4.1.1)  ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการพัฒนา 

       หรือปรับปรุงใหสามารถใชรวมกันไดทั้งมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

       มหาวิทยาลัย  (7 ฐานขอมูล)  
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 6. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติหรือแผนฯที่กําหนด 

หรือการรายงานผลการดําเนินงาน 

 7. รายชื่อฐานขอมูลที่ที่ไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุงใหสามารถใชรวมกันไดทั้งมหาวิทยาลัย 

 8. เอกสารหรือขอมูลที่แสดงถึงการบงบอกวาขอมูลที่อยูในฐานขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด   : 

 KPI  Owner  :    ทุกหนวยงาน 

 Data  Owner  :    สํานักคอมพิวเตอร 
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 ยุทธศาสตรที่  6  สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปน

มหาวิทยาลัยในระดับสากล 

 

 
 

 

 

 

 

หนวยวัด :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  หมายถึง  การสงเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีศักยภาพและ 

ขีดความสามารถในระดับสากล  และไดรับการยอมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติ   โดยไดรับการจัดอันดับ 

เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก  ในระดับสถาบันหรือระดับสาขาวิชาจากองคกรจัดอันดับชั้นนําของโลก  เชน  

SCIMAGO Institutions Rankings ,  QS World University Ranking ,  QS Stars Rating , Webometrics Ranking of 

World Universities ,  Green University Rankings  เปนตน 

  การนับผลงาน  ใหนับผลงานการไดรับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา/การวิจัย/ 

การพัฒนาสถาบันสูสากล/การเผยแพรขอมูลขาวสารสูสากลจากองคกรระดับนานาชาต ิที่เกิดขึ้นในรอบป พ.ศ. 2557 

  คณะ/หนวยงานใชผลการประเมินรวมกับมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน  : 

 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ   โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีแผนการพัฒนาสถาบันสูสากล 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา/การวิจัย/ 

การบริการวิชาการ/การบริหารจัดการองคกร  จากองคกรระดับนานาชาติ  

นอยกวา 4 แหง  หรือไมไดรับการจัดอันดับ 

5 มหาวิทยาลัยในการไดรับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา/การวิจัย/  

การบริการวิชาการ/การบริหารจัดการองคกร  จากองคกรระดับนานาชาติ   

ไมนอยกวา 4 แหง 

 

 

ตัวช้ีวัดที่  6.1.1.1)  ระดับความสําเร็จของมหาวิทยาลัยในการไดรับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐาน 

  การจัดการศึกษา/การวิจัย/การบริการวิชาการ/การบริหารจัดการองคกร  

     จากองคกรระดับนานาชาติ  ไมนอยกวา 4 แหง  (ระดับมหาวิทยาลัย  คณะไมตอง

  ดําเนินการแตใชผลรวมกับมหาวทิยาลัย) 
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 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด  (กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ) 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ  โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

3 มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 6.1.1.1  ระดับความสําเร็จของมหาวิทยาลัยในการไดรับการ 

จัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา/การวิจัย/การบริการวิชาการ/การบริหาร

จัดการองคกร จากองคกรระดับนานาชาติ  ในระบบบริหารยุทธศาสตร ตามระยะเวลา 

ตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 6.1.1.1  ระดับความสําเร็จของมหาวิทยาลัยในการไดรับการ 

จัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา/การวิจัย/การบริการวิชาการ/การบริหาร

จัดการองคกร จากองคกรระดับนานาชาติ  ในระบบบริหารยุทธศาสตร  ครบถวน  และ

ถูกตอง  ตามเกณฑการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. ขอมูลการไดรับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา/การวิจัย/การพัฒนาสถาบันสูสากล  

ในระดับสถาบัน ระดับคณะ/หนวยงาน  หรือระดับสาขาวิชา  จากองคกรจัดอันดับชั้นนําของโลก ในป พ.ศ. 2557 

 2. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

 3. นโยบายและแผนงานการพัฒนาสถาบันสูสากล 

 4. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 

 5. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

 6. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่กําหนด หรือการรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

 7. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด  

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 

 KPI  Owner  :    ทุกคณะ/หนวยงาน 

 Data  Owner  :    กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ 
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หนวยวัด :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรตางๆ  ในตางประเทศ  เปนพันธกิจหน่ึงที่สําคัญ

และสงผลตอการจัดการศึกษาในปจจุบันของสถาบันอุดมศึกษา   ดังน้ัน การดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ

และประสบความสําเร็จน้ัน  สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีการแสวงหาเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ  เพื่อใหเกิด

กิจกรรมในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก 

  ทั้งน้ี  ในการประเมินตัวชี้วัดน้ี  เนนการวัดจาก MOU  ของหนวยงานที่มีในปจจุบัน 

  กรณีหนวยงานใดที่ไมมี MOU  แตใหมีกิจกรรมก็สามารถนํามานับได  และนับไดทั้งเปนกิจกรรมของคณะ

เอง  หรือเปนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี กิจกรรมที่จัดสามารถนับไดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

  กรณีเปนการเชิญผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ ใหมีระยะเวลาไมนอยกวา 1 เดือน 

 

เกณฑการประเมิน  : 

 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ   โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

3 - มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 MOU ของหนวยงาน  มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นรวมกันไมนอยกวารอยละ  50  ของ MOU  

ที่หนวยงานมีการลงนามไว 

5 MOU ของหนวยงาน  มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นรวมกันไมนอยกวารอยละ  100  ของ MOU  

ที่หนวยงานมีการลงนามไว 

 

 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด  (กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ) 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ   โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

3 - มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

ตัวช้ีวัดที่  6.1.2.1)  ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายความรวมมือและแลกเปล่ียนอาจารย 

     และบุคลากรดานการวิจัย หรือการเรียนการสอน  ทั้งในหรือตางประเทศ 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

4 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 6.1.2.1  ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายความรวมมือ

และแลกเปล่ียนอาจารยและบุคลากรดานการวิจัย  หรือการเรียนการสอน  ทั้งในหรือ

ตางประเทศ  ในระบบบริหารยุทธศาสตร ตามระยะเวลาตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 6.1.2.1  ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายความรวมมือ

และแลกเปล่ียนอาจารยและบุคลากรดานการวิจัย  หรือการเรียนการสอน  ทั้งในหรือ

ตางประเทศ  ในระบบบริหารยุทธศาสตร  ครบถวน  และถูกตอง  ตามเกณฑการประเมินผล

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. ขอมูลและหลักฐาน MOU  ของคณะ/หนวยงาน  และมหาวิทยาลัย  ที่มีสถานะอยูในปงบประมาณ 2557 

 2. ขอมูลและหลักฐานการดําเนินกิจกรรมรวมกันของ MOU  ในปงบประมาณ 2557 

 3. ขอมูลและหลักฐานเก่ียวกับการแลกเปล่ียนผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ  

 4. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

 5. นโยบายและแผนงานการพัฒนาสถาบันสูสากล 

 6. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 

 7. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

 8. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่กําหนด  หรือการสรุป

รายงานผลการดําเนินงาน 

 9. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด  

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 

 KPI  Owner  :    ทุกคณะ  และหนวยงานที่มี  MOU 

 Data  Owner  :    กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ 

 

 

 

 

 
 

 

 

หนวยวัด :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  การเปนหรือรวมเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการ สัมมนา ฝกอบรมทางวิชาการในระดับนานาชาติ  

หมายถึง  การที่คณะ/หนวยงานไดมีการดําเนินงานในการเปนหรือรวมเปนเจาภาพกับหนวยงานอ่ืนทั้งภายในมหาวิทยาลัย

หรือภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งในประเทศและตางประเทศ  เพื่อจัดประชุมวิชาการ  สัมมนา  ฝกอบรมทางวิชาการ 

ในระดับนานาชาต ิ โดยจัดขึ้นในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ตัวช้ีวัดที่  6.1.3.1) ระดับความสําเร็จของการเปนหรือรวมเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการหรอืสัมมนา 

    หรือฝกอบรมทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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  โดยมีเงื่อนไข  ดังน้ี 

   1) กรณีเปนเจาภาพ  หรือเปนเจาภาพรวมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระหวางชาติ (จะตองมี

หนวยงานหรือองคกรหรือสถาบัน จากชาติอ่ืนมารวมจัด  ซ่ึงรวมแลวไมนอยกวา 2 ชาต ิ นับรวมประเทศเทศไทย) 

    กรณีเปนการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ที่เปนการจัดประชุมเพื่อนําเสนอผลงานหรือ

บทความฯ  จะตองมีเงื่อนไขดังน้ี  มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย

ศาสตราจารย  หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ  

จากองคกรหรือสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศ  อยางนอยรอยละ 25  ของคณะกรรมการท้ังหมด 

   2) กรณีเปนเจาภาพ  หรือเปนเจาภาพรวมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (จะตองมีหนวยงานหรือ

องคกรหรือสถาบัน จากชาติอ่ืนมารวมจัด  ซ่ึงรวมแลวไมนอยกวา 5 ชาต ิ นับรวมประเทศเทศไทย)   

    กรณีเปนการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ที่เปนการจัดประชุมเพื่อนําเสนอผลงาน

หรือบทความฯ  จะตองมีเงื่อนไขดังน้ี  มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย

ศาสตราจารย  หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ  

จากตางประเทศ  อยางนอยรอยละ 25  ของคณะกรรมการท้ังหมด 

   3)  ทั้งน้ี  โดยในการจัดใหมีขอตกลงในการจัดก็ใหสามารถนับได 

 

เกณฑการประเมิน  : 

 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ   โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

3 - มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 หนวยงานหรือมหาวิทยาลัย  เปนเจาภาพ  หรือเปนเจาภาพรวมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 

หรือระหวางชาติ  (ไมนอยกวา 2 ชาติ) 

5 เปนเจาภาพ หรือเปนเจาภาพรวมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  (ไมนอยกวา 5 ชาติ)  

(ทั้งน้ี  ใหมีขอตกลงในการจัดก็ใหสามารถนับได) 

 

 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด  (กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ) 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ   โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการสงเสริมฯ 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

3 - มีการดําเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 6.1.3.1  ระดับความสําเร็จของการเปนหรือรวมเปนเจาภาพ 

จัดประชุมวิชาการหรือสัมมนา  หรือฝกอบรมทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ   

ในระบบบริหารยุทธศาสตร  ตามระยะเวลาตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 6.1.3.1  ระดับความสําเร็จของการเปนหรือรวมเปนเจาภาพ 

จัดประชุมวิชาการหรือสัมมนา  หรือฝกอบรมทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ    

ในระบบบริหารยุทธศาสตร  ครบถวน  และถูกตอง  ตามเกณฑการประเมินผลที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. ขอมูลและหลักฐาน MOU  ของคณะ/หนวยงาน  และมหาวิทยาลัย  ที่มีสถานะอยูในปงบประมาณ 2557 

 2. ขอมูลและหลักฐานการดําเนินกิจกรรมรวมกันของ MOU  ในปงบประมาณ 2557 

 3. ขอมูลและหลักฐานเก่ียวกับการแลกเปล่ียนผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ  

 4. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

 5. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน  หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 

 6. ขอมูลการขออนุมัติโครงการ 

 7. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

 8. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑฯ  และการดําเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่กําหนด  หรือการสรุป

รายงานผลการดําเนินงาน 

 9. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด  

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 

 KPI  Owner  :    ทุกคณะ  และหนวยงานที่มี  MOU 

 Data  Owner  :    กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ 
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 ยุทธศาสตรที่  7  พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษส่ิงแวดลอม 

 

 
 

 

 

หนวยวัด :   ระดับความสําเร็จ 

คําอธิบาย  : 

  การพัฒนาสุนทรียภาพและส่ิงแวดลอม  เปนการพัฒนาระบบกายภาพและส่ิงแวดลอมของมหาวิทยาลัย 

ใหมีความสะอาด  สุขลักษณะ  สวยงาม  ในทุกๆ ดาน  โดยมีแผนในการพัฒนา การใหความรูและประสบการณ รวมทั้ง 

การบูรณาการสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม  สามารถเลือกรับ รักษา และสรางใหตนเองและสังคม 

อยูรวมกันอยางรูคุณคาความงาม  อยางมีสุนทรียที่มีรสนิยม 

  มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพัฒนาสภาพแวดลอม และระบบกายภาพมหาวิทยาลัยใหเปนพื้นที่สีเขียว  

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปไดใชประโยชนใชเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ  นอกจากน้ี  

การที่มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบตางๆ น้ัน  เพื่อไดรับการยอมรับและการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว  ซ่ึงไดกําหนด

เกณฑการดําเนินงานการจัดอันดับ  ดังน้ี 

   1)  Setting and Infastructure  24% 

   2)  Energy and Climate Change  28% 

   3)  Waste  15% 

   4)  Water  15% 

   5)  Transportation  18% 

  ดังน้ัน  มหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหมีการดําเนินงานเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ซ่ึงพิจารณา 

ผลการไดรับการจัดอันดับในป พ.ศ. 2557 

  คณะ/หนวยงานใชผลการประเมินรวมกับมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน  : 

 

 1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ-หนวยงาน 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ   โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีนโยบายและแผนแมบทการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว/ส่ิงแวดลอม 

3 มีการดําเนินงานตามนโยบายหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว มากกวาอันดับที่ 10 ของประเทศ 

5 มหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว  1 ใน 10 ของประเทศ 

 

ตัวช้ีวัดที่  7.1.1.1)  ระดับความสําเร็จของมหาวิทยาลัยในการไดรับการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัย 

     สีเขียว  1 ใน 10 ของประเทศ 
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 2) ระดับเจาภาพหลักประสานงานตัวช้ีวัด  (กองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ) 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 - มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออยางเปนระบบ   โดยมีการระดมความคิด

และการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 

2 - มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน 

- มีนโยบายและแผนแมบทการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว/ส่ิงแวดลอม 

3 มีการดําเนินงานตามนโยบายหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนด 

4 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 7.1.1.1  ระดับความสําเร็จของมหาวิทยาลัยในการไดรับ 

การจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 10 ของประเทศ  ในระบบบริหารยุทธศาสตร  

ตามระยะเวลาตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5 มีการรายงานขอมูล  ตัวชี้วัด 7.1.1.1  ระดับความสําเร็จของมหาวิทยาลัยในการไดรับ 

การจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 10 ของประเทศ  ในระบบบริหารยุทธศาสตร  

ครบถวน  และถูกตอง  ตามเกณฑการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ขอมูลที่ตองรายงาน  :  อาทิเชน 

 1. ขอมูลและหลักฐานการไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว  ในป พ.ศ. 2557  ของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

 2. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ 

 2. นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยสีเขียว   

 3. แผนการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว   

 4. แผนการบันทึกและรายงานขอมูลมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ Green University Ranking  ในฐานขอมูล Green 

University Ranking 

 5. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ 

 6. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมฯ 

 7. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว   

 8. หลักฐานการนําเสนอและรายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยหรือผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 9. เอกสารการเผยแพรหลักเกณฑฯ และการดําเนินงานตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่กําหนด หรือการรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

 10. ขอมูลหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด  

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 

 KPI  Owner  :    ทุกคณะ/หนวยงาน 

 Data  Owner  :    กองประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ 
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บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.    ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เร่ือง  แนวปฏิบัติในการจัดทําและการติดตาม 

 ประเมินผลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 พ.ศ. 2554.   ลงวันท่ี  21 กันยายน  2554. 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

             มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,   2556. 

              .   คูมือระบบบริหารยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 

 2553. 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.   คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 พ.ศ. 2553.   กรุงเทพฯ  :  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,  2553. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.   คูมือการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง 

 การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550.  กรุงเทพฯ  : 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (สํานักงาน ก.พ.ร.),   2549. 

               .   คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองกปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศกึษา 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551.  กรุงเทพฯ  :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

             (สํานักงาน ก.พ.ร.),   2550. 

   .   คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552.   กรุงเทพฯ  : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 (สํานักงาน ก.พ.ร.),   2551. 

  .   คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553.   กรุงเทพฯ  : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 (สํานักงาน ก.พ.ร.),   2552. 

  .   คูมือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหมตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี  

 เร่ือง  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.  กรุงเทพฯ  :   

 สหมิตรพร้ินติ้ง,  2549. 

  .   คูมือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหมตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี  

 เร่ือง  แนวทางการเปดเผยขอมูลขาวสารใหแกประชาชน.   กรุงเทพฯ  :  สหมิตรพร้ินติ้ง,  2549. 

  .   คูมือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหมตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี  

 เร่ือง แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการและใหขอมูลแกนายกรัฐมนตรีคนใหมเพ่ือประกอบ  

 การกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน.   กรุงเทพฯ : สหมิตรพร้ินติ้ง,  2549. 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน).   คูมือการประเมินคุณภาพภายนอก

 ระดับอุดมศึกษา.   กรุงเทพฯ  :  บริษัท  จุดทอง  จํากัด,  2549. 

  .   คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา  

 พ.ศ. 2554.   ลงวันท่ี  12 พฤษภาคม  2554. 

  .   ประกาศสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)  เร่ือง  

 ปรับเกณฑในการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา.   ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2554. 
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ภาคผนวก 
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ตัวอยางคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  … 

สําหรับคณะ/หนวยงาน 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 
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ตัวอยางคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

 

 

 

 

 
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

……………. (ช่ือคณะ/หนวยงาน)…………… 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  …. 

 

1. ผูทําคํารับรอง 

 

    ชื่อ …………………………………...….……………       ……………………………………………………       ผูรับคํารับรอง 

         (ผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการ)                   ตําแหนง 

 

    ชื่อ ……………………………….……………….……        ……………….…………………………………        ผูทําคํารับรอง 

     (หัวหนาสวนราชการ)     ตําแหนง 

 

2.  คํารับรองน้ีเปนคํารับรองฝายเดียว    มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา    ...…. ป   เร่ิมตั้งแต 

     วันท่ี ……………………..……………  ถึงวันท่ี …………………………….. 

 

3.  รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  แผนยุทธศาสตรของ …………..…………..(คณะ/หนวยงาน) …………..………...   

     ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร  นํ้าหนัก  เปาหมาย  และเกณฑการใหคะแนนของ       

     ………....(คณะ/หนวยงาน) …..…...  และรายละเอียดอ่ืนๆ  ตามท่ีปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองน้ี 

 

4. ขาพเจา ……....(ชื่อผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการ)……..…. ในฐานะ …….…... (ตําแหนงของผูบังคับบัญชา 

   ของหัวหนาสวนราชการ) ….…… ไดพิจารณาและเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตรของ ….…(ชื่อคณะ/หนวยงาน)………   

   ตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร  นํ้าหนัก เปาหมาย  และเกณฑการใหคะแนนของ   

   ……………(ชื่อคณะ/หนวยงาน) …………….  และรายละเอียดอ่ืนๆ  ตามท่ีปรากฏอยูในเอกสารประกอบทาย 

   คํารับรองน้ี  และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา  กํากับ  และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ  ………..(ชื่อผูทํา 

   คํารับรองและตําแหนง) …….  ใหเปนไปตามคํารับรองท่ีจัดทําขึ้นน้ี 
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5.  ขาพเจา ……. (หัวหนาสวนราชการ) ……. ไดทําความเขาใจคํารับรองตาม  3.  แลว  ขอใหคํารับรองกับ  

      ………. (ตําแหนงของผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการ) ………. วาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานท่ีดี 

     ตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตามท่ีใหคํารับรองไว 

 

6.  ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง  ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว  จึงไดลงลายมือชื่อ   

    ไวเปนสําคัญ 

 
            ……………………………….…………… 

 

        (ชื่อ ……………………………….……………)  

 

  ตําแหนง (ผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการ) 

            ……………………………….…………… 

 

         (ชื่อ ……………………………….……………)  

 

    ตําแหนง          (หัวหนาสวนราชการ) 

 

วันท่ี ………/…………………/…………. 

 

วันท่ี ………/…………………/…………. 
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ตัวอยางคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 

 

 

 

 

 
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

 

1. ผูทําคํารับรอง 

 

     รองศาสตราจารยศุภชัย  สมัปปโต        ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี            ผูรับคํารับรอง 

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

และ 
 

     รองศาสตราจารยอนุชิตา  มุงงาม          คณบดีคณะเทคโนโลยี                   ผูทําคํารับรอง 

 

2. คํารับรองน้ีเปนคํารับรองฝายเดียว  มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา   1   ป   เร่ิมตั้งแต 

    วันท่ี  1  ตุลาคม  2556    ถึงวันที่  30  กันยายน  2557 

 

3. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  แผนยุทธศาสตรของคณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ตัวชี้วัด  

   ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร  นํ้าหนัก  เปาหมาย  และเกณฑการใหคะแนนของ  คณะเทคโนโลยี 

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และรายละเอียดอ่ืนๆ  ตามท่ีปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองน้ี 

 

4. ขาพเจา  รองศาสตราจารย ศุภชัย  สมัปปโต      ในฐานะ   ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี 

    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ได พิจารณาและเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตรของ  คณะเทคโนโลยี   

    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร  นํ้าหนัก  เปาหมาย   

    และเกณฑการใหคะแนนของ  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และรายละเอียดอ่ืนๆ   

    ตามท่ีปรากฏอยู ในเอกสาร ประกอบท ายคํา รับรอง น้ี   และข าพเจายินดีจะใหคํ าแนะนํา   กํา กับ   

    และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ   รองศาสตราจารยอนุชิตา  มุงงาม   คณบดีคณะเทคโนโลยี    

    ใหเปนไปตามคํารับรองท่ีจัดทําขึ้นน้ี 
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5. ขาพเจา  รองศาสตราจารยอนุชิตา  มุงงาม   คณบดีคณะเทคโนโลยี   ไดทําความเขาใจคํารับรอง 

    ตาม 3. แลว  ขอใหคํารับรองกับ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วาจะมุงม่ันปฏิบัติราชการ 

    ใหเกิดผลงานท่ีดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด  เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 

    ตามท่ีใหคํารับรองไว 

 

6. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง  ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว  จึงไดลงลายมือชื่อ   

    ไวเปนสําคัญ 

 

 

 

   ลงชื่อ           ศุภชัย   สมัปปโต 
 

       (รองศาสตราจารยศุภชัย   สมัปปโต)  

                ผูรักษาราชการแทน 

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    ลงชื่อ              อนุชิตา  มุงงาม 
 

                 (รองศาสตราจารยอนุชิตา  มุงงาม)  

                      คณบดีคณะเทคโนโลยี 

 

วันท่ี   30  มกราคม  2557 

 

       วันท่ี   30  มกราคม  2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

   - แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  คณะเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

   - ตัวชี้วัด  เปาหมาย  และเกณฑการใหคะแนนการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ   

     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ของคณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ตัวอยางสรุปผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  … 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 
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ตัวอยางการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดขั้นตอนการดําเนินงาน 

ภาคผนวก  ค 
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ตัวอยางการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 

สําหรับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ภาคผนวก  ง 
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ระบบบริหารยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ภาคผนวก  จ 
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ระบบบริหารยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

สําหรับระบบบริหารยุทธศาสตร ท่ีพัฒนาขึ้นใหมน้ีไดมีการปรับปรุงรูปแบบในการใชงานใหมเน่ืองจากทาง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชระบบและไดนําเอาคําแนะนําของผูตอบ

แบบสอบถาม และคําแนะนําจากผูตรวจประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา มาปรับปรุง

โดยไดมีการปรับปรุงท้ังหนาตาของระบบ และการทํางานตางๆ  ดังน้ี 

 

1. การเขาใชงานระบบ 

    ระบบบริหารยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามน้ีพัฒนาดวยภาษา PHP ซ่ึงเปน Web 

application  ใชงานผานระบบ  Internet  โดยอาศัยโปรแกรม Web browser ท่ัวไป  และเรียกใชผาน  URL 

www.plan.msu.ac.th/kpi  

 2. สวนประกอบของระบบ 

      ไดมีการปรับปรุงหนาตาของระบบโดยแบงออกเปน 4 สวนใหญ ๆ ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1) แถบมหาวิทยาลัย และคณะ/หนวยงาน  เลือกเพ่ือท่ีจะแสดงผลในสวนของมหาวิทยาลัย

หรือของคณะ/หนวยงาน ซ่ึงจะมีความแตกตางกันของเมนูหลักและแถบแสดงขอมูล 

  2) เมนูหลัก  ในสวนของเมนูหลักจะมีใหเลือก ตามระดับของผูใชงาน  

3) แถบแสดงขอมูล  เม่ือเลือกท่ีเมนูหลักแลว จะปรากฏแถบใหเลือกเพ่ือแสดงขอมูล  

ซ่ึงจะมีใหเลือกแลวแตระดับของผูใชงาน เชนกัน 

  4) สวนของการแสดงผล  จะแสดงผลจากแถบแสดงขอมูลท่ีเลือก 
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 3. ระดับของผูใชระบบ 

     ในสวนของการแบงระดับผูใชงานจะมีการแบงระดับเปน 5 ระดับคือ 

          1)  ผูดูและระบบระดับมหาวิทยาลัย  มีหนาท่ี  จัดการขอมูลในสวนของมหาวิทยาลัย และ 

คณะ/หนวยงาน  กําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย และถายทอดตัวชี้วัดดังกลาวไปยัง

คณะ/หนวยงาน รวมถึงจัดการการทํางานในสวนตาง ๆ ของระบบและผูใชงานภายในระบบท้ังหมด 

          2)  ผูดูแลระบบระดับคณะ/หนวยงาน  มีหนาท่ี จัดการขอมูลพ้ืนฐานของคณะ/หนวยงาน  และ

ผูใชระบบระดับคณะ/หนวยงาน รวมท้ังกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวชี้วัดของคณะ/หนวยงาน และ

ถายทอดตัวชี้วัดไปสูผูกํากับติดตามและผูรับผิดชอบตัวชี้วัดของคณะ/หนวยงาน ตรวจสอบและแกไขขอมูลผลการ

ดําเนินงานของคณะ/หนวยงานเพ่ือความถูกตองสมบูรณของขอมูล 

          3)  ผูกํากับติดตามตัวชี้วัดระดับคณะ/หนวยงาน  มีหนาท่ี ตรวจสอบและแกไขขอมูลท่ี

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการดําเนินงาน  และทําการยืนยันขอมูลดังกลาวเพ่ือความสมบูรณและถูกตองของ

ขอมูล 

         4)  ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับคณะ/หนวยงาน มีหนาท่ี  รายงานผลการดําเนินงานและแนบ

เอกสารอางอิงในตัวชี้วัดท่ีคณะ/หนวยงานมอบหมายให 

         5)  ผูใชงานท่ัวไป  สามารถดูขอมูลท่ัวไปของมหาวิทยาลัย และคณะ/หนวยงานได เชน ขอมูล

พ้ืนฐาน เอกสารเผยแพร(ในสวนท่ีสามารถเขาถึงได)  รายงานผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และคณะ/

หนวยงาน 

 

4. การแนบเอกสารอางอิงรายตัวช้ีวัด 

     เพ่ือใหผลการดําเนินงานในแตละตัวชี้ วัดมีหลักฐานอางอิง  จึงไดพัฒนาระบบใหมีการแนบ

เอกสารอางอิงรายตัวชี้วัด  ซ่ึงจะกําหนดใหแนบไฟลรูปภาพ( .jpg, .gif )  ไฟลเอกสาร(.pdf, .doc, .docx, .xls, 

.xlsx)  และลิงค Url จากหนาเว็บไซตตาง ๆ ซ่ึงขนาดไฟลท่ีกําหนดใหอัพโหลดน้ันตองไมเกิน 2 Mb ซ่ึงสามารถ

กําหนดไดวาเอกสารน้ีตองการใหบุคคลภายนอกดาวนโหลดไดหรือไมโดยการใส password เพ่ือการเขาถึงเอกสาร  

และในการแนบเอกสารอางอิงรายตัวชี้วัดน้ันจะมีการแบงตัวชี้วัดออกเปน 3 ประเภทคือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ และตัวชี้วัดขั้นตอนการทํางาน  ซ่ึงจะมีการแนบเอกสารตางกันดังน้ี 

       1) แนบเอกสารอางอิง ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ จะเปนการแนบเอกสารอางอิงท่ีแสดงถึงตัวเลข 

ท่ีกรอกในระบบ  
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      2) แนบเอกสารอางอิง ตัวชีวั้ดเชิงคุณภาพ จะเปนการแนบเอกสารท่ีแสดงใหเห็นวาไดดําเนินการ 

ในประเด็นน้ันๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       3)  แนบเอกสารอางอิง ตัวชี้วัดขั้นตอนการดําเนินงาน จะเปนการแนบเอกสารท่ีแสดงใหเห็นวาได

ดําเนินการในขั้นตอนการดําเนินงานน้ัน ๆ  
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5. การรายงานผลการดําเนินงาน 

   สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานน้ัน  ระบบไดพัฒนาใหสามารถรายงานผลการดําเนินงานเปนไฟล

เอกสาร Excel  ท้ังการรายงานผลรายตัวชี้วัดตามแบบฟอรมท่ีทางมหาวิทยาลัยกําหนด และการรายงานผลสรุป

รวมทุกตัวชี้วัด เพ่ือความสะดวกในการจัดทําเปนรูปเลมรายงาน ซ่ึงตองกรอกขอมูลในสวนของผลการดําเนินงาน

ของตัวชี้วัด ขอมูลผลการดําเนินงาน คําชี้แจงการปฏิบัติงาน มาตรการท่ีไดดําเนินการ ปจจัยสนับสนุนตอการ

ดําเนินงาน อุปสรรคตอการดําเนินงาน และแนวทางแกไข ดังภาพ  
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ซ่ึงมีขั้นตอนการดูรายงานดังน้ี   

1. เลือกแถบมหาวิทยาลัย และคณะ/หนวยงาน เพ่ือดูรายงานของมหาวิทยาลัย หรือคณะ/หนวยงาน 

2. เลือกรายงานในสวนของเมนูหลัก 

3. เลือก ปงบประมาณ และเดือนท่ีตองการแสดงผล  ซ่ึงในสวนของคณะ/หนวยงานจะตองเลือกคณะ

หนวยงานท่ีตองการดวย 

4. เลือกรูปแบบท่ีจะแสดงรายงาน ซ่ึงสามารถดูไดท้ังรายละเอียดรายตัวชี้วัด และผลการดําเนินงานโดย

สรุป 
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ภาพแสดงรายงานผลการดําเนินงานสรุปทุกตัวชี้วัด 
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ภาพแสดงรายงานผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัด 
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ภาพแสดงรายงานผลการดําเนินงานเปนไฟล Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. การแจงผลการดําเนินงาน 

   สําหรับการแจงผลการดําเนินงานน้ัน  ระบบไดออกแบบมาใหมีผูกํากับติดตามตัวชี้วัดเพ่ือยืนยันขอมูล

และกํากับผูท่ีรับผิดชอบแตละตัวชี้วัดใหรายงานขอมูลท่ีถูกตอง  โดยเม่ือผูรับผิดชอบตัวชี้วัดกรอกผลการดําเนินงาน

ลงในระบบในทุกตัวชี้วัดท่ีไดรับมอบหมายแลว ระบบจะปรากฏปุมใหผูรายงานสงผลไปใหผูกํากับติดตาม ซ่ึงระบบ

จะมีการสงขอความไปทาง E-mail เพ่ือเตือนผูกํากับติดตามใหตรวจสอบและยืนยันขอมูล  กอนท่ีผูดูและระบบของ

คณะ/หนวยงานจะทําการยืนยันขอมูลคร้ังสุดทาย และระบบจะทําการสง  E-mail ไปยังผูกํากับติดตามและ

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดท้ังหมดของคณะ/หนวยงาน เพ่ือแจงผลการดําเนินงานของคณะ/หนวยงานอีกคร้ัง 
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วารสารทางวิชาการท่ีเปนไป 

ตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

ภาคผนวก  ฉ 
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วารสารทางวิชาการที่เปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด 

 

ไดแก  วารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ดังตอไปน้ี 

 

 1) ฐานขอมูลระดับนานาชาติ 

•  Academic Search Premium  (http://www.ebsco.com/home) 

(select ebscohost and then academic search premium) 

• Agricola  (http://agricola.nal.usda.gov/) 

• BIOSIS  (http://www.biosis.org/) 

• CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 

• EiCOMPENDEX   (http://www.ei.org) 

• ERIC  (http://www.eric.ed.gov/) 

• H.W.Wilson  (http://www.ebscohost.com) 

(select ebscohost and then H.W.Wilson) 

• Infotrive  (http://www.infotrieve.com) 

• Ingenta Connect  (http://www.ingentaconnect.com) 

• INSPEC  (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 

• MathSciNet  (http://www.ams.org/mathscinet) 

• MEDLINE/Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 

• PsycINFO  (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 

• Pubmed   (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 

• ScienceDirect  (http://www.sciencedirect.com) 

• SciFinder (https://scifinder.cas.org/) 

• Scopus  (http://www.info.scopus.com/) 

• Social Science Research Network  

(http://papers/ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 

• Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 

 

 

 2) ฐานขอมูลระดับชาติ 

  ฐานขอมูลระดับชาติ  ไดแก  ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย  (Thai Journal Citation Index – 

TCI)  เฉพาะวารสารท่ีมีอยูในกลุมท่ี  1  และกลุมท่ี  2   

(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
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